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C 270 E/1

II
(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de
Commissie van de Codex Alimentarius
(2001/C 270 E/01)
COM(2001) 287 def.  2001/0120(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 1 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 37, 95 en 133 en op artikel
152, lid 4, juncto artikel 300, lid 3, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Commissie van de Codex Alimentarius heeft onder
andere ten doel het opstellen en harmoniseren van gezondheidsnormen op wereldniveau en het uitvaardigen
van richtsnoeren en aanbevelingen betreffende landbouwen visserijproducten, levensmiddelen, additieven en verontreinigingen in levensmiddelen, diervoeders, diergeneesmiddelen, pesticiden, met inbegrip van etikettering, analyse- en bemonsteringsmethoden, gedragscodes en codes
inzake goede landbouwpraktijken, en richtsnoeren inzake
hygiºne ter bescherming van de gezondheid van de consument en ter waarborging van eerlijke internationale
handelspraktijken. Deze doelstellingen stroken met de
doelstellingen die de Europese Gemeenschap nastreeft
met haar maatregelen ter bescherming van het leven en
de gezondheid van mens, dier en plant en van het milieu
en verwante maatregelen inzake internationale handel, en
met haar maatregelen ter harmonisering van de nationale
wetgevingen, met name op het gebied van levensmiddelen, additieven en verontreinigingen in levensmiddelen,
met inbegrip van etikettering, en analyse- en bemonsteringsmethoden, ter waarborging van het vrije verkeer binnen de interne markt en van de invoer uit derde landen.
(2) Met de inwerkingtreding in 1994 van enkele WTO-Overeenkomsten, met name de Overeenkomst inzake sanitaire
en fytosanitaire maatregelen (SPS-Overeenkomst) en de
Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen
(TBT-Overeenkomst), is de juridische relevantie van de
normen, richtsnoeren en aanbevelingen van de Codex Alimentarius alleen maar groter geworden doordat in de
betrokken overeenkomsten naar de Codex Alimentarius
wordt verwezen en doordat wordt aangenomen dat relevante nationale maatregelen aan de geldende voorschriften
voldoen als zij op de normen, richtsnoeren of aanbevelingen van de Commissie van de Codex Alimentarius gebaseerd zijn.
(3) De Europese Gemeenschap moet haar bevoegdheden kunnen uitoefenen en haar rol kunnen spelen bij de voorbereiding van, de onderhandelingen over en de goedkeuring van normen, richtsnoeren en aanbevelingen binnen

de Commissie van de Codex Alimentarius en haar ondersteunende organen. Volwaardig lidmaatschap van de Europese Gemeenschap, naast haar lidstaten, van de Commissie van de Codex Alimentarius, is van essentieel belang
om ervoor te zorgen dat bij de voorbereiding van, de
onderhandelingen over en de goedkeuring van normen,
richtsnoeren, aanbevelingen en andere bepalingen binnen
de Commissie van de Codex Alimentarius rekening wordt
gehouden met de fundamentele gezondheids- en andere
belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten.
(4) Het volwaardig lidmaatschap van de Europese Gemeenschap van de Commissie van de Codex Alimentarius
zou de coherentie tussen normen, richtsnoeren, aanbevelingen en andere door deze Commissie goedgekeurde bepalingen enerzijds en andere relevante internationale verplichtingen van de Europese Gemeenschap anderzijds
moeten bevorderen.
(5) Op 26 november 1991 is de Europese Gemeenschap,
naast de lidstaten, toegetreden tot de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Food and Agriculture Organisation, FAO).
(6) Krachtens artikel 2 van de statuten van de Commissie van
de Codex Alimentarius heeft de Europese Gemeenschap,
als lid van de FAO, het recht om volwaardig lid te worden
van de Commissie van de Codex Alimentarius.
(7) Bij besluit van 21 december 1993 heeft de Raad de Europese Commissie gemachtigd te onderhandelen over de
voorwaarden waaronder de Europese Gemeenschap volwaardig lid van de Commissie van de Codex Alimentarius
zou kunnen worden, rekening houdend met de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap, haar positie binnen
de FAO, en het doel en de bijzondere kenmerken van de
Commissie van de Codex Alimentarius.
(8) De rechten en plichten van organisaties die lid zijn van de
FAO, kunnen mutatis mutandis worden toegepast op het
door de Europese Gemeenschap beoogde lidmaatschap
van de Commissie van de Codex Alimentarius en de besluiten om de relevante bepalingen van het reglement van
orde van de Commissie van de Codex Alimentarius en
haar ondersteunende organen waar nodig aan te passen,
zijn al genomen.
(9) Het resultaat van de onderhandelingen van de Europese
Commissie wordt bevredigend geacht en houdt rekening
met zowel de belangen van de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten als de specifieke kenmerken van de Commissie van de Codex Alimentarius.
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(10) Voor de deelname van de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten aan de werkzaamheden van de Commissie van de
Codex Alimentarius en van haar ondersteunende organen
moeten praktische regelingen worden getroffen die waarborgen dat de Gemeenschap en haar lidstaten optimaal
kunnen profiteren van de toetreding van de Gemeenschap
tot de Commissie van de Codex Alimentarius.
(11) Gelet op het bovenstaande is het noodzakelijk dat de
Europese Gemeenschap toetreedt tot de Commissie van
de Codex Alimentarius,

25.9.2001

van een formele aanvaarding van de verplichtingen van de
statuten van de Commissie van de Codex Alimentarius zoals
van kracht op de datum van toetreding (bijlage I) en een algemene verklaring inzake bevoegdheden (bijlage II).

2.
De Voorzitter van de Raad wordt belast met de uitvoering
van de in dit verband noodzakelijke procedures.

Artikel 2

BESLUIT:

Artikel 1
1.
De Europese Gemeenschap dient een verzoek in om toetreding tot de Commissie van de Codex Alimentarius, vergezeld

Het Akkoord tussen de Raad en de Commissie inzake de voorbereiding van zittingen en verklaringen in het kader van de
Codex Alimentarius en inzake het stemrecht (bijlage III) geldt
voor de Commissie, de Raad en de lidstaten.

25.9.2001
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BIJLAGE I
VERZOEK OM TOETREDING TOT DE COMMISSIE VAN DE CODEX ALIMENTARIUS
Geachte heer,
Hierbij deel ik u mede dat de Europese Gemeenschap, als lid van de FAO, heeft besloten te verzoeken om toetreding tot
de Commissie van de Codex Alimentarius. Ik verzoek u derhalve deze verklaring, waarbij de Europese Gemeenschap het
gewijzigde reglement van orde van de Commissie van de Codex Alimentarius overeenkomstig regel II daarvan aanvaardt,
alsmede de algemene verklaring van de Europese Gemeenschap inzake bevoegdheden te aanvaarden.
De Europese Gemeenschap aanvaardt formeel en zonder voorbehoud de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Commissie van de Codex Alimentarius, zoals vastgelegd in de statuten van deze Commissie, en
verbindt zich er plechtig toe naar eer en geweten aan de ten tijde van haar toetreding geldende verplichtingen te
voldoen.
Hoogachtend,

Waarnemend voorzitter van de Raad van de Europese Unie

De heer Diouf
Directeur-generaal
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Rome
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BIJLAGE II
ALGEMENE VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP INZAKE BEVOEGDHEDEN OVEREENKOMSTIG REGEL VI VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE VAN DE CODEX ALIMENTARIUS
In deze verklaring worden de bevoegdheden van de Gemeenschap en van haar lidstaten op de door de akten van
oprichting van de Commissie van de Codex Alimentarius bestreken terreinen nader bepaald. Deze verklaring laat de
spreekregeling voor de Gemeenschap en haar lidstaten onverlet.
Deze verklaring is van toepassing op alle zittingen van de Commissie van de Codex Alimentarius en van haar ondersteunende organen, tenzij vóór de zitting de Europese Gemeenschap besluit tot of een ander lid van de Commissie van
de Codex Alimentarius verzoekt om een specifieke verklaring ten aanzien van een bepaald agendapunt.
Als de hieronder beschreven verdeling van de bevoegdheden tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten wordt
gewijzigd, wordt deze verklaring dienovereenkomstig aangepast.

1. Bevoegdheden van de Europese Gemeenschap
In het algemeen is alleen de Europese Gemeenschap bevoegd voor agendapunten die betrekking hebben op de
harmonisatie van normen voor bepaalde landbouwproducten, levensmiddelen, additieven in levensmiddelen, verontreinigingen, diergeneesmiddelen, pesticiden, vis en visserijproducten, met inbegrip van etikettering, analyse- en
bemonsteringsmethoden, en codes en richtsnoeren inzake hygiºne, voor zover de communautaire wetgeving op
de betrokken gebieden volledig of verregaand geharmoniseerd is, en voor internationale handelsvraagstukken voor
zover deze verband houden met de doelstellingen van de Commissie van de Codex Alimentarius, met name de
bescherming van de gezondheid van de consument en het garanderen van eerlijke praktijken bij de handel in
levensmiddelen.

2. Bevoegdheden van de lidstaten
In het algemeen zijn de lidstaten van de Europese Gemeenschap bevoegd voor agendapunten die betrekking hebben
op organisatorische vraagstukken (bijv. juridische of begrotingsaangelegenheden) en procedurele vraagstukken (bijv.
de verkiezing van een voorzitter, de goedkeuring van de agenda en de goedkeuring van verslagen).

3. Bevoegdheden van zowel de Gemeenschap als haar lidstaten
Zowel de Europese Gemeenschap als de lidstaten zijn a priori bevoegd op de volgende terreinen, voor zover de op
die terreinen beoogde maatregelen onder de werkingssfeer van de Codex Alimentarius vallen en voor zover de
Gemeenschap bevoegd is de wetgeving op deze terreinen te harmoniseren, maar zij de betrokken wetgeving tot
dusverre slechts gedeeltelijk heeft geharmoniseerd.
a) Landbouwbeleid in het algemeen, met inbegrip van de harmonisering van veterinaire en fytosanitaire normen (de
artikelen 32 tot en met 38 van het EG-Verdrag)
b) Onderlinge aanpassing van de bepalingen van wetten, verordeningen en bestuurlijke maatregelen van de lidstaten
op sanitair, veterinair en fytosanitair gebied (de artikelen 94 en 95 van het EG-Verdrag)
c) Beleidsmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid (artikel 152 van het EG-Verdrag) en maatregelen ter
bescherming van de consument (artikel 153 van het EG-Verdrag)
d) Beleid inzake onderzoek en technologische ontwikkeling (de artikelen 163 tot en met 173 van het EG-Verdrag)
e) Milieubeleid (de artikelen 174 tot en met 176 van het EG-Verdrag)
f) Ontwikkelingsbeleid (de artikelen 177 tot en met 181 van het EG-Verdrag)
g) Andere beleidsterreinen van de Europese Gemeenschap die, al dan niet zijdelings, verband houden met de
specifieke activiteiten van de Commissie van de Codex Alimentarius.
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BIJLAGE III
AKKOORD TUSSEN DE RAAD EN DE COMMISSIE INZAKE DE VOORBEREIDING VAN ZITTINGEN EN
VERKLARINGEN IN HET KADER VAN DE CODEX ALIMENTARIUS EN INZAKE HET STEMRECHT
1. Werkingssfeer van de coördinatieprocedure
Deze coördinatieprocedure is van toepassing op alle bijeenkomsten van de Commissie van de Codex Alimentarius of
van haar ondersteunende organen, met inbegrip van werkgroepen, en op antwoorden op circulaires.
2. Circulaires in het kader van de Codex Alimentarius
2.1.

Met het oog op de naleving van de termijnen voor het beantwoorden van circulaires in het kader van de Codex
Alimentarius, zendt de Commissie de lidstaten regelmatig en uiterlijk om de twee maanden een lijst toe waarop
alle hangende, aangekondigde en verwachte circulaires afzonderlijk worden vermeld, met vermelding van de
circulaires ten aanzien waarvan zij voornemens is namens de Gemeenschap een ontwerp van gemeenschappelijk antwoord op te stellen, en van de termijn waarbinnen dit zal gebeuren; voor zover mogelijk geeft de
Commissie aan hoe de bevoegdheden in verband met iedere circulaire volgens haar zijn verdeeld.

2.2. Als de Commissie aangeeft dat op bepaalde circulaires een gemeenschappelijk antwoord moet worden gegeven,
onthouden de lidstaten zich van een rechtstreeks antwoord op de betrokken circulaires, maar kunnen zij de
Commissie wel wijzen op specifieke voor hen problematische vraagstukken of punten en voorstellen doen voor
het te geven antwoord.
2.3. De Commissie stelt, met inachtneming van de aanwijzingen van de lidstaten, een ontwerp van gemeenschappelijk antwoord op en legt dit via de Contactpunten van de Codex Alimentarius of een andere daartoe door de
lidstaten aangewezen instantie onverwijld voor aan de lidstaten voor opmerkingen. Op basis van de opmerkingen die de Commissie ontvangt, stelt zij een herzien gemeenschappelijk antwoord op, waarbij zij aangeeft
welke opmerkingen zij heeft ontvangen, en waar nodig toelicht waarom zij met bepaalde opmerkingen geen
rekening heeft gehouden.
2.4. Ook een lidstaat kan de Commissie erop wijzen dat een bepaalde circulaire een gemeenschappelijk antwoord
vereist. In dat geval stelt de Commissie een ontwerp van antwoord op met technische bijstand van deze
lidstaat.
2.5. Als de Commissie het niet nodig acht een gemeenschappelijk antwoord op te stellen, hebben de lidstaten het
recht rechtstreeks te antwoorden op circulaires in het kader van de Codex Alimentarius ten aanzien waarvan
geen gemeenschappelijk antwoord wordt opgesteld. In dat geval echter zenden de lidstaten die voornemens zijn
rechtstreeks te antwoorden, voordat zij de Commissie van de Codex Alimentarius hun antwoorden sturen, aan
de overige lidstaten en de Commissie een ontwerp toe om na te gaan of laatstgenoemde partijen geen
bezwaren hebben.
2.6

De Commissie en de lidstaten stellen alles in het werk om zo spoedig mogelijk een gemeenschappelijk standpunt te bereiken. Als het ontwerp van gemeenschappelijk antwoord door alle lidstaten aanvaardbaar wordt
geacht, wordt het toegezonden aan het Secretariaat van de Codex Alimentarius. Als er echter aanzienlijke
meningsverschillen blijven bestaan, zendt de Commissie het ontwerp toe aan het Secretariaat van de Raad met
het doel een coördinatievergadering te organiseren om de resterende meningsverschillen op te lossen; in dat
geval is de onder 3 beschreven procedure van toepassing.

3. Coördinatieprocedure in de Raad
3.1. Ter voorbereiding van zittingen in het kader van de Codex Alimentarius vinden coördinatievergaderingen
plaats:
 in Brussel, in het kader van de bevoegde werkgroep van de Raad (gewoonlijk de Werkgroep Codex
Alimentarius), zo vroeg mogelijk en zo vaak als nodig voorafgaand aan de zitting in het kader van de
Codex Alimentarius, en
 ter plaatse, met name voorafgaand aan en indien nodig tijdens en na afloop van de zitting in het kader van
de Codex Alimentarius; indien nodig kunnen tijdens de reeks vergaderingen steeds aanvullende coördinatievergaderingen worden georganiseerd.
3.2. Tijdens de coördinatievergaderingen worden uitsluitend verklaringen vastgesteld namens de Gemeenschap als
geheel dan wel namens de Gemeenschap en haar lidstaten. Verklaringen die uitsluitend namens afzonderlijke
lidstaten worden gedaan, worden op het niveau van de Gemeenschap niet gecoördineerd, maar kunnen
vanzelfsprekend tijdens coördinatievergaderingen worden besproken als de lidstaten hiertoe besluiten.
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Communautaire of gemeenschappelijke standpunten worden gewoonlijk vastgesteld in de vorm van een onderhandelingsstandpunt, een verklaring of een ontwerp van verklaring. Waar in dit akkoord wordt verwezen naar
Ðverklaringen, zijn daaronder ook begrepen de overige vormen waarin communautaire of gemeenschappelijke
standpunten worden vastgesteld.

3.3. Zodra de Commissie de agenda van een zitting in het kader van de Codex Alimentarius ontvangt, doet zij deze
toekomen aan het Secretariaat van de Raad, dat deze agenda op zijn beurt toezendt aan de lidstaten, met
vermelding van de agendapunten ten aanzien waarvan een verklaring moet worden gedaan, en of deze
verklaring namens de Gemeenschap dan wel namens de Gemeenschap en de lidstaten wordt gedaan.

Ten aanzien van agendapunten waarover tijdens een zitting in het kader van de Codex Alimentarius moet
worden gestemd of een consensus moet worden bereikt, geeft de Commissie aan of de Gemeenschap als geheel
dan wel de lidstaten afzonderlijk moeten stemmen.

3.4. De Commissie doet ontwerpen van verklaringen en standpunten toekomen aan het Secretariaat van de Raad,
dat deze op zijn beurt zo spoedig mogelijk en uiterlijk een week voor de coördinatievergadering toezendt aan
de lidstaten. Voor de voorbereiding van ontwerpen van verklaringen en standpunten doet de Commissie een
beroep op de technische expertise van de lidstaten. Het Secretariaat van de Raad ziet erop toe dat de ontwerpen
onverwijld via de nationale Contactpunten van de Codex Alimentarius of een andere daartoe door de lidstaten
aangewezen instantie worden doorgezonden.

3.5. Tijdens coördinatievergaderingen wordt de verdeling van de verantwoordelijkheden inzake verklaringen en
stemmingen vastgesteld voor ieder punt op de agenda van de zittingen in het kader van de Codex Alimentarius
ten aanzien waarvan een verklaring kan worden gedaan of een stemming wordt verwacht.

3.6. De Commissie informeert de lidstaten vóór iedere coördinatievergadering via het Secretariaat van de Raad over:

a) haar voorstellen betreffende de verdeling van verantwoordelijkheden in verband met een bepaald onderwerp;

b) haar voorstellen in verband met verklaringen over een bepaald onderwerp.

3.7. Als Commissie en lidstaten tijdens de coördinatievergaderingen in het kader van de bevoegde werkgroep van de
Raad of ter plaatse geen gemeenschappelijk standpunt kunnen bereiken over de in punt 3.6, onder a) en b),
genoemde zaken, ook als dat is vanwege een verschil van mening over de verdeling van de bevoegdheden,
wordt de kwestie voorgelegd aan het ComitØ van Permanente Vertegenwoordigers, dat een beslissing neemt bij
de meerderheid die is vastgelegd in de communautaire wetgeving op het betrokken gebied.

3.8. Beslissingen als bedoeld in punt 3.7 laten de respectievelijke bevoegdheden van Gemeenschap en lidstaten op
de betrokken gebieden onverlet.

3.9. Als de Commissie er (door het ontbreken van de Codex Alimentarius-documentatie) niet in slaagt tijdig voor de
coördinatievergadering verklaringen op te stellen, doet de Commissie de lidstaten uiterlijk een week voor de
zitting in het kader van de Codex Alimentarius een samenvatting toekomen van de belangrijkste elementen van
de nog vast te stellen communautaire of gemeenschappelijke standpunten en verklaringen. Indien nodig en in
uitzonderlijke omstandigheden kunnen deze elementen en de verklaring met de op de zitting aanwezige
vertegenwoordigers van Commissie en lidstaten tijdens een coördinatievergadering ter plaatse worden besproken.

3.10. Als tijdens een zitting in het kader van de Codex Alimentarius door de ontwikkelingen of de dynamiek van de
onderhandelingen behoefte ontstaat aan een extra verklaring van de vertegenwoordiger van de Gemeenschap
namens de Gemeenschap of namens de Gemeenschap en haar lidstaten, wordt ter plaatse een ontwerp van
verklaring gecoördineerd en zijn de relevante bepalingen van punt 3.9 van toepassing.

3.11. Om tijdens de besprekingen in het kader van de Codex te kunnen reageren op voorstellen ten aanzien waarvan
geen communautair standpunt is vastgesteld, kunnen de lidstaten en de Commissie na de nodige coördinatie
een voorlopig antwoord geven en, zonder formele toezeggingen te doen, verdere alternatieven onderzoeken. De
Commissie en de lidstaten houden zich volledig aan het vastgestelde communautaire standpunt en de achterliggende redeneringen en beleggen ter plaatse zo spoedig mogelijk een coördinatievergadering om de voorlopige standpunten te bevestigen of te wijzigen.
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4. Verklaringen en stemmingen tijdens zittingen in het kader van de Codex Alimentarius
4.1. Voor agendapunten waarvoor alleen de Gemeenschap bevoegd is, spreekt en stemt de Commissie namens de
Gemeenschap. Na de nodige coördinatie kunnen de lidstaten ook spreken om het standpunt van de Gemeenschap te ondersteunen en/of toe te lichten.
4.2. Voor agendapunten waarvoor alleen de lidstaten bevoegd zijn, spreken en stemmen de lidstaten.
4.3. Voor agendapunten waarvoor zowel de Gemeenschap als de afzonderlijke lidstaten gedeeltelijk bevoegd zijn,
spreken het voorzitterschap en de Commissie het gemeenschappelijk standpunt uit. Na de nodige coördinatie
kunnen de lidstaten ook spreken om het gemeenschappelijk standpunt te ondersteunen en/of toe te lichten.
Naargelang van het geval stemmen de lidstaten of de Commissie namens de Gemeenschap in overeenstemming
met het gemeenschappelijk standpunt. Om te bepalen welke partij namens de Gemeenschap mag stemmen,
wordt nagegaan welke partij op het betrokken gebied overwegend de meeste bevoegdheden heeft (de lidstaten
of de Gemeenschap).
4.4. Voor agendapunten waarvoor zowel de Gemeenschap als de afzonderlijke lidstaten gedeeltelijk bevoegd zijn, en
waarover Commissie en lidstaten nog geen gemeenschappelijk standpunt hebben bereikt als bedoeld in punt
3.7, mogen de lidstaten spreken en stemmen over de onderdelen van het agendapunt die duidelijk onder hun
bevoegdheid vallen. Volgens het reglement van orde van de Codex Alimentarius mag de Commissie spreken en
stemmen over zaken die duidelijk onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen en waarover een communautair standpunt is vastgesteld.
4.5. Ten aanzien van vraagstukken waarover Commissie en lidstaten geen verdeling van de bevoegdheden hebben
vastgesteld of waarvoor de voor een communautair standpunt vereiste meerderheid niet is gehaald, wordt alles
in het werk gesteld om de situatie te verduidelijken of om een communautair standpunt te bereiken. In
afwachting hiervan en na de nodige coördinatie mogen, naargelang van het geval, de lidstaten en/of de
Commissie spreken mits hun standpunten met het communautair beleid en met voorgaande communautair
standpunten coherent zijn en met het Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn.
4.6. Gedurende de eerste twee jaar na de toetreding van de Gemeenschap tot de Commissie van de Codex Alimentarius worden de resultaten van de coördinatievergaderingen in het kader van de bevoegde werkgroep van
de Raad over de verdeling van de verantwoordelijkheden inzake verklaringen en stemmingen voor ieder punt
op de agenda van de zittingen in het kader van de Codex Alimentarius, meegedeeld aan het Secretariaat van de
Codex Alimentarius. Na deze periode wordt uitsluitend de algemene verklaring van toepassing geacht, tenzij
een ander lid van de Commissie van de Codex Alimentarius uitdrukkelijk om een toelichting verzoekt, of
anderszins wordt beslist in het kader van de bevoegde werkgroep van de Raad.
4.7. In het kader van de punten 4.1 en 4.3 behouden lidstaten die met betrekking tot bepaalde gebiedsdelen
buitengewone belangen hebben die niet door middel van een gemeenschappelijk of communautair standpunt
kunnen worden behartigd, het recht om voor de betrokken gebiedsdelen te spreken en te stemmen, mits zij
daarbij de belangen van de Gemeenschap eerbiedigen.
5. Redactie- en werkgroepen
5.1. De lidstaten en de Commissie hebben het recht vrijwillig deel te nemen aan en te spreken in de redactie- en
werkgroepen in het kader van de Codex Alimentarius; het gaat hierbij om informele technische bijeenkomsten
waar slechts enkele vertegenwoordigers van de Codex Alimentarius aanwezig zijn en waar geen formele
besluiten worden genomen. De vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Commissie stellen alles in het
werk om een gemeenschappelijk standpunt te bereiken en dit tijdens de besprekingen in de redactie- en
werkgroepen te verdedigen.
5.2. Onverminderd de verdeling van bevoegdheden stellen de vertegenwoordigers van de Commissie en van de
lidstaten die deelnemen aan de vergaderingen van de redactie- en werkgroepen, de overige lidstaten onverwijld
in kennis van de door de rapporteur van de groep opgestelde ontwerp-verslagen, en coördineren zij met die
lidstaten het in te nemen standpunt. Als over de ontwerp-verslagen geen specifieke coördinatie plaatsvindt,
gebruiken de vertegenwoordigers van de Commissie en van de lidstaten in de redactie- en werkgroepen als
richtsnoer de gecoördineerde verklaringen en de besprekingen van de coördinatievergadering, zoals beschreven
in deel 4.
6. Herziening van het akkoord
Op verzoek van een lidstaat of van de Commissie kan het akkoord, in het licht van de ervaringen met de toepassing
ervan, worden herzien.
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VERKLARINGEN IN DE NOTULEN VAN DE RAAD
1. Verklaring van de Raad en de Commissie
ÐDit akkoord is gebaseerd op de bijzondere omstandigheden waaronder de Gemeenschap deelneemt aan de werkzaamheden van de Commissie van de Codex Alimentarius en van haar ondersteunende organen. Zij hebben geen
gevolgen voor andere internationale organisaties, ook niet voor de organisaties van de Verenigde Naties.
2. Verklaring van de Commissie
ÐDe Commissie herinnert eraan dat artikel 10 van het EG-Verdrag van toepassing blijft, met name in het kader van
het akkoord tussen de Raad en de Commissie inzake de voorbereiding van zittingen en verklaringen van de
Commissie van de Codex Alimentarius en het stemrecht.
3. Verklaring van de Commissie
ÐDe Commissie verklaart, met betrekking tot punt 2.6 van het akkoord, dat alles in het werk wordt gesteld om
overeenstemming te bereiken over en tijdig te antwoorden op circulaires om te vermijden dat er situaties ontstaan
waarin de essentiºle belangen van de lidstaten niet zo spoedig mogelijk naar voren gebracht en doeltreffend verdedigd
worden in het kader van de Codex Alimentarius.
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Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de
beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (1)
(2001/C 270 E/02)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 321 def.  2000/0142(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 7 juni 2001)

(1) PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 204.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 141, lid 3,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Krachtens artikel 3, lid 2, van het Verdrag dient de Gemeenschap ernaar te streven de ongelijkheden tussen
mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van
mannen en vrouwen te bevorderen.

(1) Gelijkheid van mannen en vrouwen is een fundamenteel
beginsel, uit hoofde van artikel 2 en artikel 3, lid 2, van
het EG-Verdrag en uit hoofde van de jurisprudentie van
het Hof van Justitie. Deze bepalingen in het Verdrag
verklaren de gelijkheid van mannen en vrouwen tot
een Ðtaak en een Ðdoel van de Gemeenschap, en stellen
de verplichting vast om deze gelijkheid bij elk optreden
te bevorderen.

(2) Het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen is een grondbeginsel van het Gemeenschapsrecht dat is neergelegd in artikel 141, waarvan met
name lid 3 betrekking heeft op discriminatie op grond
van geslacht in werkgelegenheid en beroep.

(2) Artikel 141 van het Verdrag, en met name lid 3, betreft
in het bijzonder Ðgelijke kansen en gelijke behandeling
van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep.

(3) Richtlijn 76/207/EEG bevat geen definitie van de concepten directe of indirecte discriminatie. Op grond van artikel 13 van het Verdrag heeft de Raad Richtlijn
2000/43/EG houdende toepassing van het beginsel van
gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming en Richtlijn 2000/78/EG van de Raad
tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep goedgekeurd. Het is derhalve
dienstig om definities in verband met het geslacht in te
voegen die samenhang met deze richtlijnen vertonen.
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(3a) De beoordeling van de feiten waaruit kan worden afgeleid of er van directe of indirecte discriminatie sprake is
geweest, is een zaak van de nationale gerechtelijke of
andere bevoegde organen, overeenkomstig de nationale
rechtsregels of praktijk. Dergelijke regels kunnen met
name bepalen dat indirecte discriminatie op allerlei manieren kan worden vastgesteld, waaronder op basis van
statistisch bewijsmateriaal.

(3) De Raad heeft in zijn resolutie van 29 mei 1990 betreffend de bescherming van de waardigheid van vrouwen
en mannen op het werk (1) verklaard dat seksuele intimidatie op het werk in bepaalde omstandigheden strijdig
met het beginsel van gelijk behandeling in de zin van
Richtlijn 76/207/EEG van de Raad (2) kan zijn is. Deze
verklaring moet worden opgenomen in de richtlijn zelf;
seksuele intimidatie heeft gewoonlijk een nadelige invloed op iemands arbeidsprestaties en/of schept een intimiderende, vijandige of vernederende werksfeer.

(4) De Raad heeft in zijn resolutie van 29 mei 1990 betreffend de bescherming van de waardigheid van vrouwen
en mannen op het werk (1) verklaard dat seksuele intimidatie op het werk strijdig met het beginsel van gelijkheid
van mannen en vrouwen behandeling in de zin van
Richtlijn 76/207/EEG van de Raad (2) is. In dit verband
zij erop gewezen dat seksuele intimidatie niet alleen op
de werkplek voorkomt, maar ook in het kader van de
toegang tot werkgelegenheid, opleiding en werk.

(4a) Er dienen derhalve maatregelen te worden getroffen om
diegenen die volgens het nationale recht verantwoordelijk
zijn voor de toegang tot werkgelegenheid, beroepsopleiding en werk, en voor de bijkomende voorwaarden, te
verplichten preventieve maatregelen te nemen tegen seksuele intimidatie, waartoe een systeem van vertrouwensadviseurs op de werkplek kan behoren.

(4) Richtlijn 76/207/EEG geeft geen definitie van het begrip
Ðindirecte discriminatie. Het is dus dienstig een dergelijke definitie in te voegen die samenhang vertoont met
de definitie van Richtlijn 97/80/EG van de Raad van
15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van
discriminatie op grond van geslacht (3), gewijzigd bij
Richtlijn 98/52/EG (4).

(5) De beroepsactiviteiten die de lidstaten mogelijk van de
werkingssfeer van Richtlijn 76/207/EEG willen uitsluiten,
moeten worden beperkt. Er dient te worden verduidelijkt
dat sommige activiteiten volgens de rechtspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet
kunnen worden uitgesloten.

Schrappen

(5) De beroepsactiviteiten die de lidstaten van de werkingssfeer van Richtlijn 76/207/EEG kunnen uitsluiten, moeten
worden beperkt tot die activiteiten die aanwerving van
een persoon van een bepaald geslacht vergen wegens de
aard van de betrokken beroepsactiviteiten, mits het nagestreefde doel legitiem is en strookt met het beginsel
van evenredigheid, zoals bepaald in de jurisprudentie van
het Hof van Justitie.

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

PB
PB
PB
PB

C
L
L
L

157 van 27.6.1990, blz. 3.
39 van 14.2.1976, blz. 40.
14 van 20.1.1998, blz. 6.
205 van 22.7.1998, blz. 66.

___________
(1) PB C 157 van 27.6.1990, blz. 3.
(2) PB L 39 van 14.2.1976, blz. 40.
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(6) Het Hof van Justitie heeft ten aanzien van het beginsel
van gelijke behandeling consequent de legitimiteit erkend
van de bescherming van vrouwen tijdens en na de zwangerschap. Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van
19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de
lactatie (1), beoogt de bescherming te verzekeren van de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van vrouwen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de
borstvoeding. Volgens de overwegingen van die richtlijn
mag de bescherming van de veiligheid en de gezondheid
van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de borstvoeding geen afbreuk doen aan
de plaats van de vrouw op de arbeidsmarkt en evenmin
afbreuk doen aan de richtlijnen op het gebied van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen. De bescherming
van de rechten inzake het arbeidsproces van vrouwen,
met name wat hun recht betreft weer aan het werk te
gaan, valt binnen de werkingssfeer van Richtlijn
76/207/EEG. Dat recht moet vrouwen die pas bevallen
zijn uitdrukkelijk worden gewaarborgd.
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(6) Het Hof van Justitie heeft ten aanzien van het beginsel
van gelijke behandeling consequent de legitimiteit erkend
van de bescherming van vrouwen tijdens en na de zwangerschap. Bovendien heeft het Hof consequent bepaald
dat elke ongunstige behandeling van vrouwen in verband
met de zwangerschap of moederschap directe discriminatie is. Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober
1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de
gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (1),
beoogt de bescherming te verzekeren van de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van vrouwen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de borstvoeding.
Volgens de overwegingen van die richtlijn mag de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en
tijdens de borstvoeding geen afbreuk doen aan de plaats
van de vrouw op de arbeidsmarkt en evenmin afbreuk
doen aan de richtlijnen op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het Hof van Justitie
heeft het recht erkend van bescherming van de rechten
inzake het arbeidsproces van vrouwen, met name wat
hun recht betreft om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden
in hun oude functie terug te keren en om te profiteren
van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden waarop zij
gedurende hun afwezigheid recht zouden hebben gehad.

(7) Het combineren van gezins- en beroepsleven is erkend en
vastgelegd door het Hof van Justitie (2). Daarnaast heeft
de Raad dit in zijn Resolutie betreffende de evenwichtige
deelneming van mannen en vrouwen aan het beroeps- en
gezinsleven (3) als een beginsel van het Gemeenschapsrecht bekrachtigd. Dit wordt weerspiegeld in Richtlijn
96/34/EG van de Raad betreffende de door de UNICE,
het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof (4). Het is daarnaast als een fundamentele doelstelling in de Europese Sociale Agenda vastgelegd. Richtlijn 96/34/EG erkent reeds het recht van
werknemers om na ouderschapsverlof weer terug te keren in hun oude functie. Daarnaast staat de richtlijn niet
in de weg aan het recht van lidstaten die onder de nationale wetgeving of op basis van de nationale gebruiken
een ander concept van ouderschapsverlof erkennen, om
nationale regels vast te stellen voor werknemers die van
hun recht op ouderschapsverlof gebruik hebben gemaakt.

Rechten in verband met het combineren van gezins- en
beroepsleven moeten niet worden beschouwd als een
uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling
van vrouwen en mannen, maar als een voorwaarde en
een middel om daadwerkelijke gelijke behandeling te verwezenlijken.
___________

___________
(1) PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.

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

PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.
Zaak C-243/95 Hill (1998) Jurispr. I-3739.
PB C 218 van 31.7.2000, blz. 5.
Richtlijn 96/34/EG van 3.6.1996 (PB L 145 van 19.6.1996).
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(7) De mogelijkheid dat de lidstaten positieve maatregelen
handhaven of aannemen is verankerd in artikel 141, lid
1, van het Verdrag. Deze bepaling van het Verdrag
maakte het bestaande artikel 2, lid 4, van Richtlijn
76/207/EEG overbodig.

(8)

De mogelijkheid dat de lidstaten positieve maatregelen
handhaven of aannemen, om volledige gelijkheid van
mannen en vrouwen in het beroepsleven in de praktijk
te verzekeren, is verankerd in artikel 141, lid 1, van het
Verdrag. Deze bepaling van het Verdrag maakte het bestaande artikel 2, lid 4, van Richtlijn 76/207/EEG overbodig.

De publicatie van periodieke verslagen van de Commissie
over het gebruik van de door artikel 141, lid 4, geboden
mogelijkheid zal zullen ertoe bijdragen dat de lidstaten
en de wijze waarop worden geïmplementeerd, vergelijken. zullen ze burgers een volledig beeld geven van de
situatie in alle andere lidstaten.

Verklaring nr. 28 bij het Verdrag bepaalt dat positieve
maatregelen in de eerste plaats dienen te streven naar
verbetering van de situatie van vrouwen in het beroepsleven. De publicatie van verslagen van de Commissie, om
de twee jaar, over het gebruik van de door artikel 141, lid
4, geboden mogelijkheid zal bijdragen aan de verspreiding van goede praktijken. Dergelijke rapporten zullen
ertoe bijdragen dat de lidstaten het belang en de noodzaak van dergelijke maatregelen inzien en de wijze
waarop deze bepalingen worden geïmplementeerd, vergelijken. Daarnaast zullen ze burgers een volledig beeld
geven van de situatie in alle andere lidstaten.

(8) Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat, gelet op het
fundamentele karakter van het recht op daadwerkelijke
rechtsbescherming, werknemers ook na beºindiging van
de dienstbetrekking recht hebben op deze bescherming (1).

(9) Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat, gelet op het
fundamentele karakter van het recht op daadwerkelijke
rechtsbescherming, werknemers ook na beºindiging van
de dienstbetrekking recht hebben op deze bescherming (1). De bescherming tegen vergeldingsmaatregelen
door de werkgever is niet beperkt tot gevallen van ontslag, maar bestrijkt ook elke andere vergeldingsmaatregel
(slachtoffering), ook na beºindiging van de arbeidsbetrekking. Daarnaast heeft eenieder die op enigerlei wijze (in
gerechtelijke of andere zaken) steun verleent aan een
persoon die zichzelf als slachtoffer van discriminatie beschouwd, recht op dezelfde bescherming.

(9) Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat,
zijn, het beginsel van gelijke behandeling
telkens wanneer dit wordt overtreden, de
ling van de gediscrimineerde werknemer
moet staan tot de geleden schade (2).

om effectief te
impliceert dat,
schadeloosstelin verhouding

Schrappen

(10) Het beginsel van doeltreffende rechtsbescherming en concrete en doeltreffende sancties is vastgesteld door het Hof
van Justitie (2) in zaken betreffende de toepassing van
Richtlijn 76/207/EEG. De lidstaten moeten derhalve maatregelen treffen die voldoende doeltreffend zijn om het doel
van de richtlijn te verwezenlijken en ervoor zorgen dat de
betrokkene de hem door de richtlijn toegekende rechten
voor de nationale gerechten kan doen gelden (3).

___________
___________
(1) Zaak C-185/97 Coote (1998) Jurispr. I-5199.
(2) Zaak C-180/95 Draehmpaehl (1997) Jurispr. I-2195.

(1) Zaak C-185/97 Coote (1998) Jurispr. I-5199.
(2) Zaak C-180/95 Draehmpaehl (1997) Jurispr. I-2195.
(3) Zaak 222/84 Johnston (1986) Jurispr. 1651.
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Rekening houdende met de rechtspraak van het Hof van
Justitie moet de nationale wetgeving in gevallen van discriminatie de meest doeltreffende sancties opleggen. Adequate compensatie is een vorm van sancties.
(11) De werkzaamheden in verband met gelijke behandeling
van vrouwen en mannen moeten op gecoördineerde en
systematische wijze worden voortgezet, waaronder op
het niveau van de ondernemingen, waar werkgevers
moeten worden gestimuleerd om jaarlijkse gelijkheidsrapporten op te stellen.
(10) Om werknemers die het slachtoffer zijn van discriminatie
op grond van geslacht doeltreffender te kunnen beschermen, moeten verenigingen, of wettelijke organen ook de
bevoegdheid krijgen de rechten van de verdediging uit te
oefenen namens of ter bescherming van eenieder die zich
door de niet-toepassing te zijnen of te haren aanzien van
het beginsel van gelijke behandeling onrecht aangedaan
acht.

(12) Om personen die worden gediscrimineerd op grond van
geslacht doeltreffend te beschermen, moeten verenigingen, organisaties of wettelijke organen ook de bevoegdheid krijgen gerechtelijke, administratieve of andere
zaken aan te spannen namens of ter ondersteuning van
personen of groepen van personen die het slachtoffer van
discriminatie zijn, met hun goedkeuring of instemming.

(11) De lidstaten dienen de sociale dialoog tussen de sociale
partners te bevorderen teneinde de diverse vormen van
discriminatie op grond van geslacht op de werkplaats aan
te pakken en deze te bestrijden.

(13) De lidstaten dienen de sociale dialoog tussen de sociale
partners te bevorderen teneinde de diverse vormen van
discriminatie op grond van geslacht op de werkplaats aan
te pakken en deze te bestrijden.

(12) De lidstaten dienen voor inbreuken op de uit richtlijn
76/207/EEC voortvloeiende verplichtingen doeltreffende,
evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen.

(14) De lidstaten dienen voor inbreuken op de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen.

(13) Overeenkomstig het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag, kunnen de doelstellingen van deze richtlijn niet
voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en
kunnen zij daarom beter door de Gemeenschap worden
verwezenlijkt. Deze richtlijn beperkt zich tot het vereiste
minimum om deze doelstellingen te verwezenlijken en
gaat niet verder dan hetgeen hiertoe noodzakelijk is.

(15) Overeenkomstig het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag, kunnen de doelstellingen van deze richtlijn niet
voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en
kunnen zij daarom beter door de Gemeenschap worden
verwezenlijkt. Deze richtlijn beperkt zich tot het vereiste
minimum om deze doelstellingen te verwezenlijken en
gaat niet verder dan hetgeen hiertoe noodzakelijk is.

(14) Derhalve dient Richtlijn 76/207/EEG te worden gewijzigd,

(16) Derhalve dient Richtlijn 76/207/EEG te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Ongewijzigd

Artikel 1
Richtlijn 76/207/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:
ÐHet doel van deze richtlijn is de tenuitvoerlegging in de
lidstaten van het beginsel van gelijke kansen en gelijke
behandeling van vrouwen en mannen in het arbeidsproces,
het beroep en de beroepsopleiding, met inbegrip van de
arbeidsvoorwaarden, ongeacht het juridische kader waarin
een persoon tewerk is gesteld of een beroepsactiviteit uitoefent.
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2. In artikel 1 wordt lid 2 geschrapt.

1. In artikel 1 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:
Ð1 bis
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om
hen in staat te stellen de doelstelling van gelijkheid van
mannen en vrouwen actief en zichtbaar te bevorderen
door deze met name in alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, beleid en activiteiten op de in lid 1 genoemde gebieden op te nemen.

2. Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:

3. In artikel 1 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:
Ð1 bis De lidstaten treffen de nodige maatregelen om
ongelijkheden te elimineren en de doelstelling van gelijkheid van mannen en vrouwen actief en zichtbaar te bevorderen door deze met name in alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, beleid en activiteiten op de in lid 1
genoemde gebieden op te nemen.

4. Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:

ÐArtikel 1 bis

ÐArtikel 1 bis

Seksuele intimidatie wordt als discriminatie op grond van
geslacht op de werkplaats beschouwd wanneer zich ongewenst gedrag van seksuele aard voordoet met als doel of
resultaat dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en/of een intimiderende, vijandige, agressieve of storende werkomgeving wordt geschapen, met name wanneer
het feit dat iemand dergelijk gedrag afwijst of lijdzaam
ondergaat, aanleiding is tot beslissingen die die persoon
treffen.

Definities
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities:
 directe discriminatie: de situatie waarin een persoon
minder goed wordt, werd of zou worden behandeld
dan een andere persoon in een vergelijkbare situatie
op grond van het geslacht;
 indirecte discriminatie: de situatie waarin een schijnbaar neutrale regel, criterium of praktijk personen
van het ene geslacht in een nadelige positie brengen
in vergelijking met personen van het andere geslacht,
tenzij deze bepaling, dit criterium of deze praktijk objectief gerechtvaardigd zijn door een legitiem en evenredig doel en de middelen om dit doel te bereiken
passend en nodig zijn;
 intimidatie: de situatie waarin zich ongewenst gedrag
in verband met geslacht voordoet bij toegang tot het
arbeidsproces of op de arbeidsplaats, in het beroep of
tijdens de beroepsopleiding met als doel of resultaat dat
de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een
intimiderende, vijandige, vernederende, krenkende,
agressieve of verstorende omgeving wordt gecreºerd;
 seksuele intimidatie: de situatie waarin zich enige vorm
van verbaal, niet-verbaal of fysiek gedrag van seksuele
aard voordoet bij toegang tot het arbeidsproces of op
de arbeidsplaats, in het beroep of tijdens de beroepsopleiding met als doel of resultaat dat de waardigheid
van een persoon wordt aangetast of een intimiderende,
vijandige, vernederende, krenkende, agressieve of verstorende omgeving wordt gecreºerd.

5. Het volgende artikel 1 ter wordt ingevoegd:
ÐArtikel 1 ter
ÐIntimidatie of Ðseksuele intimidatie in de zin van artikel
1 bis wordt beschouwd als discriminatie op grond van
geslacht en is derhalve verboden.
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De lidstaten nemen maatregelen die degenen die volgens
het nationale recht verantwoordelijk zijn voor de toegang
tot beroepsopleiding, arbeid of beroep of de bijbehorende
voorwaarden, verplichten om preventieve maatregelen te
nemen tegen seksuele intimidatie, waartoe een systeem
van vertrouwensadviseurs op de werkplek kan behoren.

6. Het volgende artikel 1 quater wordt ingevoegd:
ÐArtikel 1 quater
Aanmoediging, opdracht of druk tot discrimineren wordt
beschouwd als directe of indirecte discriminatie.

3. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) Aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

7. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

Schrappen

ÐIn de zin van de eerste alinea wordt er indirecte discriminatie geacht te zijn wanneer een ogenschijnlijk
neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze een wezenlijk
groter gedeelte van de leden van een geslacht benadeelt,
tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze passend en
noodzakelijk is, en kan worden gerechtvaardigd door
objectieve factoren die geen verband houden met het
geslacht van de betrokkenen.

a) Lid 2 wordt vervangen door:

ÐIn de uitzonderlijke omstandigheid dat een lidstaat bepaalt dat een verschil in behandeling dat gebaseerd is op
een eigenschap die verband houdt met het geslacht geen
discriminatie is ten aanzien van de toegang tot werk,
moet die eigenschap een wezenlijke beroepskwalificatie
vormen.

Afwijkingen van het beginsel van gelijke behandeling
dienen binnen de grenzen te blijven van wat passend
en noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.

Ongewijzigd

Ð2. Elke algemene uitsluiting of algemene beperking van
een geslacht bij de toegang tot eender welke beroepsactiviteit, alsook tot de opleiding die vereist is voor de toegang
tot deze beroepsactiviteit, vormt een discriminatie in de
zin van onderhavige richtlijn. In de uitzonderlijke omstandigheid dat een lidstaat bepaalt dat een verschil in behandeling dat gebaseerd is op een eigenschap die verband
houdt met het geslacht geen discriminatie is ten aanzien
van de toegang tot werk, moet die eigenschap een duidelijke en beslissende beroepskwalificatie vormen en moet
het doel legitiem zijn en het vereiste evenredig aan dat
doel.

Ongewijzigd
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b) In lid 3 wordt de onderstaande alinea 3(a) toegevoegd:

b) In lid 3 wordt de onderstaande alinea 3(a) toegevoegd:

ÐEen vrouw die is bevallen, heeft na afloop van haar
moederschapsverlof onder dezelfde arbeidsvoorwaarden

ÐEen vrouw die is bevallen, heeft na afloop van haar
moederschapsverlof of na een afwezigheid die rechtstreeks verband houdt met of voortvloeit uit een zwangerschap en/of bevalling het recht naar haar oude beroep of naar een gelijkwaardige functie terug te keren
onder voorwaarden die niet ongunstiger voor haar zijn
en te profiteren van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden waarop zij gedurende haar afwezigheid recht
zou hebben gehad.

c) De volgende alinea 3(b) wordt toegevoegd:

c) De volgende alinea 3(b) wordt toegevoegd:
ÐDe lidstaten die het recht van vaders op ouderschapsverlof erkennen, nemen de nodige maatregelen om werkende mannen te beschermen tegen ontslag in reactie
op de uitoefening van dat recht, en zorgen ervoor dat
zij na afloop van het ouderschapsverlof in hun oude
beroep of naar een gelijkwaardige functie kunnen terugkeren onder voorwaarden die niet ongunstiger voor hen
zijn.
Een nadelige behandeling van een vrouw die verband
houdt met zwangerschap of moederschap, of van een
man of een vrouw die verband houdt met de combinatie van gezins- en beroepsleven, vormt een directe discriminatie.

d) Lid 4 wordt vervangen door:
Ð4.
Aan de hand van de door de lidstaten ingevolge
artikel 9 verstrekte gegevens publiceert de Commissie
om de drie jaar een verslag met een vergelijkende beoordeling van de door de lidstaten ingevolge artikel 141,
lid 4, van het Verdrag getroffen positieve maatregelen.

d) Lid 4 wordt vervangen door:
Ð4. De lidstaten dienen om de twee jaar rapporten bij
de Commissie in betreffende bestaande en nieuwe positieve maatregelen en hun toepassing. Aan de hand van
deze gegevens wordt door de Commissie om de twee
jaar een rapport goedgekeurd en gepubliceerd met een
vergelijkende beoordeling van deze maatregelen in de
lidstaten ingevolge artikel 141, lid 4, van het Verdrag
en in het licht van Verklaring nr. 28 bij het Verdrag.

8. Het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd:
ÐArtikel 2 bis
De lidstaten mogen bepalingen vaststellen of handhaven
die voor de bescherming van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen gunstiger zijn dan die
van deze richtlijn.
De uitvoering van deze richtlijn vormt onder geen beding
een reden voor de verlaging van het in de lidstaten reeds
bestaande niveau van bescherming tegen discriminatie op
de door de richtlijn bestreken terreinen.
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9. Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door:
Ð1.
Toepassing van het beginsel van gelijke behandeling
van mannen en vrouwen houdt in dat er geen directe of
indirecte discriminatie plaatsvindt op grond van geslacht in
de overheidssector of in de particuliere sector, met inbegrip
van overheidsinstanties, met betrekking tot:
a) de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst
of als zelfstandige en tot een beroep, met inbegrip van
selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activiteit en op alle niveaus van de beroepshiºrarchie, met
inbegrip van bevorderingskansen;
b) toegang tot alle vormen van beroepskeuzevoorlichting,
beroepsopleiding, voortgezette beroepsopleiding en omscholing, met inbegrip van praktijkervaring;
c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip
van ontslag en beloning;
d) het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie waarvan de leden een
bepaald beroep uitoefenen, waaronder de voordelen die
deze organisaties bieden.

10. In artikel 3, lid 2, wordt de inleidende zin als volgt gewijzigd:
Ð2. Te dien einde nemen de lidstaten, onverminderd het
bepaalde in artikel 141, lid 4, van het Verdrag, maatregelen
om te bereiken dat:

11. In artikel 3, lid 2, wordt punt b) vervangen door:
Ðb) de bepalingen in collectieve of in individuele arbeidsovereenkomsten, in arbeidsreglementen van bedrijven
alsmede in de statuten van vrije beroepen, welke strijdig zijn met het beginsel van gelijkheid van mannen en
vrouwen, worden nietig verklaard.

4. In artikel 3, lid 2, wordt het volgende punt d) toegevoegd:

12. In artikel 3, lid 2, wordt het volgende punt d) toegevoegd:

Ðd) iedere bepaling die in strijd is met het beginsel van
gelijke behandeling met betrekking tot het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een organisatie
van werknemers of werkgevers of enige andere organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen,
en de voordelen welke door die organisaties worden
geboden, wordt nietig verklaard.

Ðd) iedere bepaling die in strijd is met het beginsel van
gelijke behandeling van mannen en vrouwen met betrekking tot het lidmaatschap van of de betrokkenheid
bij een organisatie van werknemers of werkgevers of
enige andere organisatie waarvan de leden een bepaald
beroep uitoefenen, en de voordelen welke door die
organisaties worden geboden, wordt nietig verklaard.
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13. Artikel 4, onder b), wordt vervangen door het volgende:
Ðb) de bepalingen in collectieve of in individuele arbeidsovereenkomsten, in arbeidsreglementen van bedrijven
alsmede in de statuten van vrije beroepen, welke strijdig zijn met het beginsel van gelijkheid van mannen en
vrouwen, worden nietig verklaard.

14. Artikel 5, onder b), wordt vervangen door het volgende:
Ðb) de bepalingen in collectieve of in individuele arbeidsovereenkomsten, in arbeidsreglementen van bedrijven
alsmede in de statuten van vrije beroepen, welke strijdig zijn met het beginsel van gelijkheid van mannen en
vrouwen, worden nietig verklaard.

5. Artikel 6 wordt vervangen door het volgende:
ÐArtikel 6

15. Artikel 6 wordt vervangen door het volgende:
Ongewijzigd

1. De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde de
nodige voorschriften op om eenieder die meent te zijn
benadeeld door de niet-toepassing te zijnen of te haren
aanzien van het beginsel van gelijke behandeling in de
zin van de artikelen 3, 4 en 5, de mogelijkheid te bieden
zijn of haar rechten voor het gerecht te doen gelden na
eventueel een beroep op andere bevoegde instanties te
hebben gedaan, ook na beºindiging van het dienstverband.

1.
De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde de
nodige voorschriften op om eenieder die meent te zijn
benadeeld door de niet-toepassing te zijnen of te haren
aanzien van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de zin van de artikelen 3, 4 en 5, de
mogelijkheid te bieden zijn of haar rechten voor het gerecht te doen gelden na eventueel een beroep op andere
bevoegde instanties te hebben gedaan, ook na beºindiging
van het dienstverband.

2.
De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde de
nodige voorschriften op om ervoor te zorgen dat de vergoeding van de schade geleden door een persoon die het
slachtoffer van discriminatie in strijd met de artikelen 3, 4
of 5 is geworden niet wordt beperkt door een vooraf bepaald maximumbedrag of door geen rente toe te kennen
ter vergoeding van de door de ontvanger van de schadevergoeding geleden schade als gevolg van het tijdsverloop
tot het tijdstip van de daadwerkelijke betaling van de toegekende hoofdsom.

2.
De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde de
nodige voorschriften op om ervoor te zorgen dat de vergoeding van de schade geleden door een persoon die het
slachtoffer van discriminatie in strijd met de artikelen 3, 4
of 5 is geworden concreet, doeltreffend, evenredig en afschrikkend is en niet wordt beperkt door een vooraf bepaald maximumbedrag of door geen rente toe te kennen
ter vergoeding van de door de ontvanger van de schadevergoeding geleden schade als gevolg van het tijdsverloop
tot het tijdstip van de daadwerkelijke betaling van de toegekende hoofdsom.

16. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
ÐArtikel 7
De lidstaten nemen in hun nationale wetgeving de nodige
maatregelen op om personen die onder deze richtlijn vallen, met inbegrip van werknemers en vakbondsleden, om
het even of zij slachtoffer of getuige zijn, te beschermen
tegen ontslag of andere nadelige behandelingen of gevolgen, met inbegrip van het aanspannen van een rechtszaak
jegens hen, die een reactie vormen op een klacht of enige
andere procedure, teneinde het beginsel van gelijkheid van
vrouwen en mannen te doen naleven.
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17. De volgende artikelen 8 bis, 8 ter en 8 quater worden ingevoegd:
Ongewijzigd

1.
De lidstaten voorzien in een onafhankelijk orgaan
voor de bevordering van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dit orgaan mag deel uitmaken van reeds bestaande onafhankelijke instanties die op
nationaal vlak zijn belast met in het bijzonder de bescherming van de rechten van natuurlijke personen.

1.
De lidstaten voorzien in een onafhankelijk orgaan
voor de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dit orgaan mag deel uitmaken van reeds bestaande onafhankelijke instanties die op
nationaal vlak zijn belast met in het bijzonder de bescherming van de rechten van natuurlijke personen. Onder de
bevoegdheden van deze organen vallen alle gebieden binnen het toepassingsgebied van de onderhavige richtlijn, van
Richtlijn 75/117/EEG van de Raad, van Richtlijn
86/378/EEG van de Raad, zoals gewijzigd door Richtlijn
96/97/EG, van Richtlijn 92/85/EG van de Raad, van Richtlijn 96/34/EG van de Raad, zoals gewijzigd door Richtlijn
97/75/EG, en van Richtlijn 97/80/EG van de Raad, zoals
gewijzigd door Richtlijn 98/52/EG.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde
onafhankelijke organen onder andere tot taak hebben om,
met goedkeuring van de betrokken partijen, klachten van
personen, over discriminatie op grond van geslacht in ontvangst te nemen en na te gaan, onderzoeken of studies
over discriminatie op grond van geslacht uit te voeren
en verslagen over met discriminatie op grond van geslacht
verband houdende onderwerpen te publiceren.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde
onafhankelijke organen onder andere tot taak hebben om,
met goedkeuring van de betrokken partijen, klachten van
personen, groepen, personen of organisaties over discriminatie op grond van geslacht in ontvangst te nemen en deze
te onderzoeken en na te gaan, onderzoeken of studies over
discriminatie op grond van geslacht uit te voeren en verslagen over met discriminatie op grond van geslacht verband houdende onderwerpen te publiceren.

3.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat verenigingen,
organisaties en rechtspersonen namens de klager of klaagster of met zijn, respectievelijk haar toestemming de gerechtelijke en/of administratieve procedures kunnen voeren
die ter handhaving van de uit deze richtlijn voortvloeiende
verplichtingen zijn voorzien.

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat verenigingen,
organisaties en rechtspersonen die er een legitiem belang
bij hebben de naleving van het bepaalde in deze richtlijnen
te waarborgen namens of ter ondersteuning van de klager
of klaagster en met zijn, respectievelijk haar toestemming
de gerechtelijke en/of administratieve procedures kunnen
voeren die ter handhaving van de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen zijn voorzien.

Artikel 8 ter
1.
De lidstaten nemen passende maatregelen ter bevordering van de sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers, teneinde gelijke behandeling te bevorderen, onder
meer door toezicht op de praktijk op het werk, door collectieve overeenkomsten, gedragscodes, onderzoek en de
uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Ongewijzigd

C 270 E/20

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

25.9.2001

GEWIJZIGD VOORSTEL

2.
De lidstaten moedigen de werkgevers en werknemers
aan, onverminderd hun autonomie, op het passende niveau
overeenkomsten te sluiten die antidiscriminatieregels behelzen op het gebied van de gelijke behandeling van vrouwen
en mannen.

2.a)
De lidstaten stimuleren de dialoog met de betrokken niet-gouvernementele organisaties die, conform de nationale praktijken en wetgevingen, een legitiem belang hebben bij het bevorderen van gelijke kansen.
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de werkgevers de gelijkheid van mannen en
vrouwen op de werkplaats planmatig en systematisch bevorderen, met inbegrip van gelijk loon voor dezelfde arbeid
of voor arbeid van dezelfde waarde.

2.b) Te dien einde moedigen de lidstaten de werkgevers
ertoe aan jaarlijkse gelijkheidsrapporten op te stellen met
statistieken over het percentage mannen en vrouwen op de
diverse niveaus van de organisatie. Indien in dit verband
sprake is van discrepanties dienen werkgevers ertoe te
worden gestimuleerd in het jaarlijkse rapport maatregelen
op te nemen met het oog op de verbetering van de situatie.

Ongewijzigd

Artikel 8 quater
De lidstaten stellen het stelsel van sancties, van toepassing
op overtredingen van de bij de tenuitvoerlegging van deze
richtlijn opgestelde nationale bepalingen vast en treffen alle
maatregelen die nodig zijn om de toepassing van deze
sancties te verzekeren. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 31 december 2001
van de desbetreffende bepalingen in kennis en delen haar
latere wijzigingen ervan zo spoedig mogelijk mee.

Artikel 2

De lidstaten stellen het stelsel van sancties, van toepassing
op overtredingen van de bij de tenuitvoerlegging van deze
richtlijn opgestelde nationale bepalingen vast en treffen alle
maatregelen die nodig zijn om de doeltreffende toepassing
van deze sancties te verzekeren. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op
31 december 2002 van de desbetreffende bepalingen in
kennis en delen haar latere wijzigingen ervan zo spoedig
mogelijk mee.

Ongewijzigd

1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2001 aan deze richtlijn te voldoen of zorgen er uiterlijk op die
datum voor dat de sociale partners bij overeenkomst de vereiste
bepalingen invoeren.

1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2002 aan deze richtlijn te voldoen of zorgen er uiterlijk op die
datum voor dat de sociale partners bij overeenkomst de vereiste
bepalingen invoeren.

De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te allen
tijde de door deze richtlijn voorgeschreven resultaten te kunnen
waarborgen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.

Ongewijzigd
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn
verstrekken de lidstaten de Commissie alle dienstige gegevens
om haar in staat te stellen het Europees Parlement en de Raad
een verslag over de toepassing van deze richtlijn voor te leggen.
3.
Onverminderd de tweede alinea van dit artikel delen de
lidstaten de Commissie om de drie jaar de tekst mede van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van ingevolge artikel 141, lid 4, van het Verdrag genomen positieve maatregelen.

Artikel 3
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

3.
Onverminderd de tweede alinea van dit artikel delen de
lidstaten de Commissie om de twee jaar de tekst mede van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van ingevolge artikel 141, lid 4, van het Verdrag genomen positieve maatregelen.

Ongewijzigd
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/97 inzake
de uitvoering van actieprogramma’s van de lidstaten betreffende de controles op de uitgaven voor
rekening van het EOGFL, afdeling Garantie
(2001/C 270 E/03)
COM(2001) 308 def.  2001/0130(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 11 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

om het systeem voor de identificatie van landbouwpercelen
te verbeteren via technieken zoals het geografische informatiesysteem en digitale orthobeeldvorming, is een bijdrage
van de Gemeenschap gerechtvaardigd om een gedeelte van
de uitgaven van de de lidstaten voor de nieuwe actieprogramma’s op dit gebied te bekostigen. Terwille van de juridische duidelijkheid is het in dit verband dienstig het laatste
streepje van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 723/97 te
schrappen.

Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 723/97
van de Raad van 22 april 1997 inzake de uitvoering van
actieprogramma’s van de lidstaten betreffende de controles
op de uitgaven voor rekening van het EOGFL, afdeling
Garantie (1), draagt de Gemeenschap bij in de kosten van
de lidstaten voor de uitvoering van nieuwe, uit nieuwe
communautaire verplichtingen voortvloeiende en door de
Commissie goedgekeurde actieprogramma’s die erop gericht zijn de structuur of de doeltreffendheid van de controles op de uitgaven voor rekening van het EOGFL, afdeling Garantie, te verbeteren. In artikel 4 van de verordening
is bepaald dat de financiºle bijdrage van de Gemeenschap
vanaf 1997 per kalenderjaar gedurende vijf opeenvolgende
jaren wordt toegekend binnen de grenzen van de jaarlijkse
kredieten die op grond van de financiºle vooruitzichten
door de begrotingsautoriteit worden toegestaan.
(2) De Commissie heeft bij de Raad een verslag ingediend over
de resultaten van de toepassing van Verordening (EG)
nr. 723/97 gedurende de periode van 1997 tot en met
2000. Gelet op de door de lidstaten opgestelde evaluatieverslagen en de efficiºntie van de ten uitvoer gelegde programma’s, heeft de Commissie geconcludeerd dat de lidstaten de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 723/97 vastgestelde financiºle bijdrage voor de tenuitvoerlegging van
de programma’s moeten blijven ontvangen.
(3) Met name omdat bij Verordening (EG) nr. 1593/2000 van
de Raad van 17 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3508/92 tot instelling van een geïntegreerd
beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire
steunregelingen (2), nieuwe dure technieken zijn ingevoerd

(1) PB L 108 van 25.4.1997, blz. 6.
(2) PB L 182 van 21.7.1999, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 495/2001 (PB L 72 van 14.3.2001, blz. 6).

(4) De periode waarin de Gemeenschap financiºle bijstand kan
verlenen moet derhalve met een jaar worden verlengd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 723/97 wordt als volgt gewijzigd:
1. in artikel 2, lid 1, wordt de tweede zin vervangen door:
ÐProgramma’s voor het jaar 2002 kunnen evenwel uiterlijk
tot het einde van de eerste maand na de inwerkingtreding
van Verordening (EG) nr. . . ./. . . tot wijziging van deze
verordening bij de Commissie worden ingediend.
2. In artikel 4, lid 1, worden in de eerste zin de woorden Ðvijf
opeenvolgende jaren vervangen door Ðzes opeenvolgende
jaren.
3. In artikel 5 wordt het laatste streepje geschrapt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende 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.
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquŒte naar
de arbeidskrachten in de Gemeenschap
(2001/C 270 E/04)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 319 def.  2001/0127(COD)
(Door de Commissie ingediend op 13 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 258, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de
organisatie van een steekproefenquŒte naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (1) bevat de basisvoorschriften
voor een steekproefenquŒte naar de arbeidskrachten die zo
is opgezet dat vergelijkbare statistische informatie over de
omvang, de structuur en de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de werkloosheid in de lidstaten wordt verkregen.

(6) Het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom (4) ingestelde ComitØ
statistisch programma is overeenkomstig artikel 3 van dat
besluit geraadpleegd,
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 577/98 wordt als volgt gewijzigd:
1. De tweede alinea van artikel 1 wordt vervangen door:
ÐBij de enquŒte gaat het om een doorlopende enquŒte die
kwartaal- en jaarresultaten oplevert; gedurende een overgangsperiode die niet langer duurt dan tot 31 december
2002, houden lidstaten die niet in staat zijn een doorlopende enquŒte te houden, in plaats daarvan evenwel in
het voorjaar een jaarlijkse enquŒte.
2. Artikel 8 wordt vervangen door:

(2) In het Actieplan voor de statistische eisen van de EMU,
waaraan de Raad op 19 januari 2001 zijn goedkeuring
hechtte, werd een snelle implementatie door alle lidstaten
van de ingevolge Verordening (EG) nr. 577/98 vereiste
doorlopende steekproefenquŒte naar de arbeidskrachten
als prioritaire actie aangemerkt.

Ð1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit
89/382/EEG, Euratom, ingestelde ComitØ statistisch programma, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten
en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

(3) Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 577/98
is nu voldoende tijd verstreken om alle lidstaten in staat te
stellen de maatregelen te treffen en de verbintenissen aan te
gaan die nodig zijn voor een volledige tenuitvoerlegging
van die verordening (2); dit is echter nog niet door alle
lidstaten gedaan. Daarom moet de afwijking op grond
waarvan de lidstaten zich tot een jaarlijkse enquŒte kunnen
beperken, aan een tijdslimiet worden gebonden.

2.
In de gevallen waarin naar dit artikel wordt verwezen,
is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 7, lid 3, en artikel 8 van dat besluit.
3.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt drie maanden.
Artikel 2

(4) In verband met de inwerkingtreding van Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (3) moeten
er nieuwe procedureregels worden ingevoerd.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

(5) Verordening (EG) nr. 577/98 moet dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

(1) PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3.
(2) Rapport van de Commissie aan het EP en de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de
organisatie van een steekproefenquŒte naar de arbeidskrachten in de
Gemeenschap, COM(2000) 895 def.
(3) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(4) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
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Voorstel voor een verordening van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene
tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004
(2001/C 270 E/05)
COM(2001) 293 def.  2001/0131(ACC)
(Door de Commissie ingediend op 14 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Sedert 1971 kent de Europese Gemeenschap in het kader
van haar schema van algemene tariefpreferenties handelspreferenties toe aan ontwikkelingslanden.
(2) In een mededeling van de Commissie aan de Raad van
1 juni 1994 zijn richtsnoeren voor de toepassing van het
schema voor de periode 1995-2004 vastgesteld (1).
(3) Verordening (EG) nr. 2820/98 van de Raad van
21 december 1998 (2) geeft uitvoering aan het schema
van algemene tariefpreferenties dat tot 31 december
2001 van toepassing is. Na deze datum blijft het schema
volgens de richtsnoeren tot en met 31 december 2004
van toepassing.
(4) In dit schema dienen de bepalingen te worden opgenomen
van Verordening (EG) nr. 416/2001 van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2820/98 houdende toepassing, voor de periode van 1 juli 1999 tot en met
31 december 2001, van een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties, teneinde de douanevrijstelling
zonder enige kwantitatieve beperking uit te breiden tot
producten van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen (3).
(5) Op de toepassing van de bijzondere regelingen ter bestrijding van de vervaardiging van en de handel in verdovende
middelen dient tijdens de geldigheidsduur van deze verordening nauwgezet toezicht te worden gehouden om te
bepalen of deze regelingen daarna dienen te worden gehandhaafd.
(6) Het verdient aanbeveling de preferenties te differentieren
naargelang de gevoeligheid van de producten. Daarbij kan
worden volstaan met differentiatie tussen twee productcategorieºn, namelijk gevoelige en niet-gevoelige producten.
(7) De douanerechten op niet-gevoelige producten blijven geschorst, terwijl de rechten op gevoelige producten worden
verlaagd.
(8) Deze verlaging dient voor de handelaren voldoende aantrekkelijk te zijn om hen ertoe te bewegen gebruik te
(1) COM (94) 212 def.
(2) PB L 357 van 30.12.1998, blz. 1.
(3) PB L 60 van 1.3.2001, blz. 43.

maken van de door het schema geboden mogelijkheden.
Voor de ad valoremrechten dient derhalve een globale verlaging met 3,5 procentpunten van het recht voor meestbegunstigde landen te worden toegepast, terwijl de specifieke rechten met 30 % dienen te worden verlaagd. Wanneer een minimumrecht is vermeld, wordt dit niet toegepast.

(9) De rechten worden volledig geschorst wanneer de preferentiºle behandeling in een ad valoremrecht van 1 % of
minder of in een specifiek recht van 2 EUR of minder
resulteert.

(10) De bepalingen inzake de uitsluiting van begunstigde landen op grond van hun ontwikkelingsniveau dienen eenmaal per jaar te worden toegepast. Een land mag echter
enkel worden uitgesloten wanneer het gedurende drie opeenvolgende jaren aan de uitsluitingscriteria voldoet. Het
wordt opnieuw tot het schema toegelaten wanneer het
gedurende drie opeenvolgende jaren niet meer aan deze
criteria voldoet.

(11) Gedurende het eerste jaar dat deze verordening van toepassing is, wordt de uitsluiting van eerder uitgesloten landen gehandhaafd.

(12) De bepalingen inzake de graduatie van sectoren dienen
eenmaal per jaar te worden toegepast. Een sector mag
echter enkel worden gegradueerd wanneer hij gedurende
drie opeenvolgende jaren aan de graduatiecriteria voldoet
en moet opnieuw tot het schema worden toegelaten wanneer hij gedurende drie opeenvolgende jaren niet meer
aan deze criteria voldoet.

(13) Gedurende het eerste jaar dat de verordening van toepassing is, dient de graduatie van eerder gegradueerde sectoren te worden gehandhaafd.

(14) De tariefpreferenties in het kader van de bijzondere stimuleringsregelingen dienen even hoog te zijn als de preferenties die in het kader van de algemene regelingen worden aangeboden, hetgeen betekent dat deze laatste worden
verdubbeld.

(15) In het kader van de bijzondere stimuleringsregelingen dienen in alle gegradueerde sectoren tariefpreferenties te worden aangeboden die gelijkwaardig zijn aan de preferenties
die in het kader van de algemene regeling beschikbaar
zijn.
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(16) Aan de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming
van de rechten van werknemers dient de voorwaarde te
worden verbonden dat alle normen van de IAO-verklaring
inzake de fundamentele beginselen en rechten op het
werk daadwerkelijk worden toegepast.
(17) De algemene regels inzake het bewijs van de oorsprong en
de methoden van administratieve samenwerking, neergelegd in Verordening (EEG) nr. 2454/93 (1) van de Commissie en de bepalingen inzake de douaneschuld, in het
bijzonder artikel 220, lid 2, onder b), van Verordening
(EEG) nr. 2913/92 (2) van de Raad, zijn van toepassing
op de tariefpreferenties die in het kader van de bijzondere
stimuleringsmaatregelen ter bescherming van de rechten
van werknemers worden verleend.
(18) De bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van
het milieu dienen rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de internationaal erkende
normen en certificatiesystemen.
(19) Als redenen tot tijdelijke intrekking dienen ondermeer te
worden vermeld de ernstige systematische schending van
de normen van de IAO-verklaring inzake de fundamentele
beginselen en rechten op het werk en het veroorzaken van
ernstige milieuschade.
(20) De tijdelijke intrekking van alle tariefpreferenties ten aanzien van de invoer uit Myanmar blijft van kracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Het schema van algemene tariefpreferenties van de Gemeenschap blijft gedurende de jaren 2002, 2003 en 2004 van
toepassing overeenkomstig het bepaalde in deze verordening.
2.
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TITEL I
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 2
De begunstigde landen van elk van de in artikel 1, lid 2,
genoemde regelingen zijn in bijlage I vermeld.

Artikel 3
1.
Een begunstigd land wordt van de lijst in bijlage I afgevoerd wanneer het gedurende drie opeenvolgende jaren gelijktijdig aan de volgende criteria heeft voldaan:
 classificatie door de Wereldbank als land met een hoog
inkomen,
 een ontwikkelingsindex, als omschreven in bijlage II, die
hoger is dan  1.
2.
Wanneer een van de lijst in bijlage I afgevoerd land of
gebied gedurende drie opeenvolgende jaren niet aan de in lid 1
genoemde criteria heeft voldaan, wordt dit land of gebied opnieuw in bijlage I opgenomen.
3.
Op basis van de meest recente gegevens die op
1 september van elk jaar beschikbaar zijn, stelt de Commissie
vast welke begunstigde landen aan de in lid 1 genoemde criteria voldoen.
4.
De Commissie informeert de begunstigde landen die voor
het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn aan
de in lid 1 bedoelde criteria voldoen.
5.
Voor het einde van elk jaar neemt de Commissie overeenkomstig de in artikel 37 bedoelde procedure een besluit
over de schrapping in bijlage I van de begunstigde landen die
aan de in lid 1 genoemde voorwaarden voldoen en over de
opneming in deze bijlage van de landen die aan de in lid 2
vermelde voorwaarden voldoen.

Deze verordening bevat

 algemene regelingen,
 bijzondere regelingen ten gunste van de minst ontwikkelde
landen,
 bijzondere regelingen ter bestrijding van de vervaardiging
van en de handel in verdovende middelen,
 bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van de
rechten van werknemers,
 bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van het
milieu.
(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
(2) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

6.
Een overeenkomstig lid 5 genomen besluit treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgende op het jaar
waarin het werd genomen.
7.
De Commissie brengt een overeenkomstig lid 5 genomen
besluit ter kennis van het betrokken begunstigde land en deelt
dit land de datum mede waarop dit besluit van kracht wordt.

Artikel 4
De onder elk van de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelingen
vallende producten zijn in bijlage IV vermeld.

Artikel 5
1.
De tariefpreferenties waarin deze verordening voorziet,
zijn van toepassing op de invoer van producten die vallen
onder de regelingen die gelden voor het begunstigde land waarvan zij de oorsprong hebben.
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2.
De regels inzake de omschrijving van het begrip Ðproducten van oorsprong, het bewijs van de oorsprong en de methoden van administratieve samenwerking voor de toepassing
van de in artikel 1, lid 2, van deze verordening bedoelde regelingen zijn in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie neergelegd.

fieke rechten omvatten, worden de specifieke rechten niet verlaagd.

3.
Wanneer moet worden bepaald of een product dat is
vervaardigd in een begunstigd land dat deel uitmaakt van een
regionale groepering de oorsprong van dat land heeft, worden
producten van oorsprong uit een land dat niet in aanmerking
komt voor de regelingen die op het eindproduct van toepassing
zijn, geacht van oorsprong te zijn uit het land waar de verdere
bewerking plaatsvindt, op voorwaarde dat beide landen tot
dezelfde regionale groepering behoren en overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie voor de regionale cumulatie ten gunste van deze groepering in aanmerking
komen.

6.
De in de leden 1, 2 en 3, bedoelde tariefpreferenties zijn
niet van toepassing bij de invoer van producten uit sectoren die
volgens bijlage I voor het betrokken land van oorsprong niet
zijn opgenomen.

5.
Wanneer in de leden 2 en 3 een minimumrecht is vermeld, wordt dit minimumrecht niet toegepast.

7.
De in de leden 1, 2 en 3, bedoelde tariefpreferenties zijn
niet van toepassing bij de invoer van producten uit sectoren
ten aanzien waarvan deze tariefpreferenties voor het betrokken
land van oorsprong werden ingetrokken overeenkomstig artikel
12 of soortgelijke bepalingen van een eerdere verordening betreffende het gemeenschappelijk schema van algemene tariefpreferenties.

Artikel 6
1.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder
Ðrechten van het gemeenschappelijk douanetarief verstaan de
rechten die zijn vermeld in deel twee van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 (1) van de Raad met betrekking tot de
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
douanetarief, met uitzondering van de rechten die in het kader
van tariefcontingenten zijn vastgesteld.
2.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder
Ðsector verstaan elk van de in bijlage III vermelde productsectoren.
3.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder
ÐcomitØ verstaan het ComitØ Algemene Preferenties bedoeld
in artikel 36.
TITEL II
TARIEFPREFERENTIES
Afdeling 1
Algemene regelingen
Artikel 7
1.
De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die
van toepassing zijn op de producten die in bijlage IV als niet
gevoelig zijn vermeld, worden geheel geschorst.
2.
De ad valoremrechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van toepassing zijn op de producten die in bijlage
IV als gevoelig zijn vermeld, worden met 3,5 procentpunten
verlaagd, behoudens andersluidende bepalingen in die bijlage.
3.
De specifieke rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van toepassing zijn op de producten die in bijlage
IV als gevoelig zijn vermeld, worden met 30 % verlaagd, behoudens andersluidende bepalingen in die bijlage.
4.
Wanneer de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van toepassing zijn op de producten die in bijlage IV als
gevoelig zijn aangemerkt zowel ad valoremrechten als speci(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

Afdeling 2
Bijzondere stimuleringsregelingen
Artikel 8
1.
Onverminderd het bepaalde in titel III worden de ad valoremrechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief op de in
artikel 7, lid 2, bedoelde producten van sectoren die volgens het
bepaalde in bijlage I voor het betrokken land van oorsprong
onder de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming
van werknemers vallen, met nogmaals 3,5 procentpunten verlaagd, behoudens andersluidende bepalingen in bijlage IV. De
specifieke rechten op producten waarop de in artikel 7, lid 3,
bedoelde tariefpreferenties van toepassing zijn, worden met
nogmaals 30 % verlaagd, behoudens andersluidende bepalingen
in bijlage IV.
2.
De bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van
de rechten van werknemers zijn niet van toepassing op sectoren die volgens het bepaalde in bijlage I niet onder de algemene
regelingen voor het betrokken land van oorsprong vallen.
3.
Onverminderd het bepaalde in titel IV worden de ad
valoremrechten van het gemeenschappelijk douanetarief op
de in artikel 7, lid 2, bedoelde producten die volgens het bepaalde in bijlage IV onder de bijzondere stimuleringsregeling ter
bescherming van het milieu vallen en die van oorsprong zijn
uit een land dat volgens het bepaalde in bijlage I voor deze
regelingen in aanmerking komt, met nogmaals 3,5 procentpunten verlaagd. De specifieke rechten op producten waarop de in
artikel 7, lid 3, bedoelde tariefpreferenties van toepassing zijn,
worden met nogmaals 30 % verlaagd.
4.
De in de leden 1 en 3 bedoelde tariefpreferenties worden
gelijktijdig toegepast wanneer aan de in beide leden vermelde
voorwaarden is voldaan.
5.
De rechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief op
de invoer van producten waarop volgens artikel 7, lid 7, de in
artikel 7, lid 1, bedoelde tariefpreferenties niet van toepassing
zijn, worden geheel geschorst wanneer deze producten voor het
betrokken land van oorsprong onder de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van de rechten van werknemers vallen.
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6.
De rechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief op
de invoer van producten die onder de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van het milieu vallen en die van
oorsprong zijn uit een land waarop volgens artikel 7, lid 7, de
in artikel 7, lid 1, bedoelde tariefpreferenties niet van toepassing
zijn, worden in hun geheel geschorst wanneer deze producten
van oorsprong zijn uit een land dat voor deze regelingen in
aanmerking komt.
7.
De in de leden 1 en 3 bedoelde tariefpreferenties zijn
eveneens van toepassing op de invoer van producten waarvoor
volgens het bepaalde in artikel 7, lid 7, de in artikel 7, lid 2 en
lid 3, bedoelde tariefpreferenties niet gelden. Het certificaat van
oorsprong formulier A of de factuurverklaring voor dergelijke
producten zijn enkel geldig voor de tariefpreferenties bedoeld
in de leden 1 en 3.

Afdeling 3
Bijzondere regelingen ten behoeve van de minst ontwikkelde
landen
Artikel 9
1.
Onverminderd het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 worden
de rechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief voor alle
producten van de hoofdstukken 1 tot en met 97, met uitzondering van hoofdstuk 93, van oorsprong uit een land dat volgens het bepaalde in bijlage I voor de bijzondere regelingen
voor de minst ontwikkelde landen in aanmerking komt, volledig geschorst.
2.
De rechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief die
op de producten van GN-code 0803 00 19 van toepassing zijn,
worden met ingang van 1 januari 2002 jaarlijks met 20 %
verlaagd. Met ingang van 1 januari 2006 worden deze rechten
volledig geschorst.
3.
De rechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief die
op de producten van tariefpost 1006 van toepassing zijn, worden op 1 september 2006 met 20 %, op 1 september 2007
met 50 % en op 1 september 2008 met 80 % verlaagd. Met
ingang van 1 september 2009 worden deze rechten volledig
geschorst.
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verkoopseizoenen worden de contingenten met 15 % verhoogd
ten opzichte van de contingenten van het voorafgaande verkoopseizoen.
6.
De Commissie zal volgens de in artikel 37 omschreven
procedure nadere bepalingen voor de opening en het beheer
van de in lid 5 bedoelde contingenten vaststellen. Bij de opening en het beheer van deze contingenten wordt de Commissie
bijgestaan door de comitØs van beheer van de desbetreffende
gemeenschappelijke marktordeningen.
7.
De Commissie houdt in nauwe samenwerking met de
lidstaten zorgvuldig toezicht op de invoer van de in de leden
2, 3 en 4, bedoelde producten. De lidstaten en alle belanghebbende natuurlijke personen of rechtspersonen delen de
Commissie onverwijld alle terzake dienstige informatie mede
die de schorsing van preferenties kan rechtvaardigen. Wanneer
de Commissie van oordeel is dat met voldoende bewijsmateriaal is aangetoond dat de voorwaarden voor schorsing zijn vervuld, neemt zij ten spoedigste alle noodzakelijke maatregelen.
Afdeling 4
Bijzondere regelingen ter bestrijding van de vervaardiging
van en de handel in verdovende middelen
Artikel 10
1.
De ad valoremdouanerechten op producten die volgens
het bepaalde in bijlage IV onder de bijzondere regelingen ter
bestrijding van de vervaardiging van en de handel in verdovende middelen vallen en die van oorsprong zijn uit een
land dat volgens het bepaalde in bijlage I voor deze regelingen
in aanmerking komt, worden geheel geschorst, behoudens andersluidende bepalingen in bijlage IV.
2.
De Commissie houdt toezicht op en evalueert het effect
van de in lid 1 bedoelde regelingen voor elk van de begunstigde landen, met name wat de volgende elementen betreft:
a) gebruik van de tariefpreferenties waarin deze regelingen
voorzien;
b) bestrijding van de vervaardiging van en de handel in verdovende middelen;

4.
De rechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief die
op de producten van tariefpost 1701 van toepassing zijn, worden op 1 juli 2006 met 20 %, op 1 juli 2007 met 50 % en op
1 juli 2008 met 80 % verlaagd. Deze rechten worden met
ingang van 1 juli 2009 volledig geschorst.

c) sociale ontwikkeling, in het bijzonder de naleving en het
bevorderen van de toepassing van de normen die zijn neergelegd in de IAO-verdragen waaraan in de verklaring van de
IAO inzake de grondbeginselen en grondrechten op het
werk wordt gerefereerd;

5.
Tot het tijdstip waarop de rechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief volledig zijn geschorst overeenkomstig het
bepaalde in de leden 3 en 4 wordt voor de producten van
tariefpost 1006 en postonderverdeling 1701 11 10, van oorsprong uit de landen die voor deze bijzondere regelingen in
aanmerking komen, voor elk verkoopseizoen een globaal tariefcontingent met nulrecht geopend. De aanvangscontingenten
voor de verkoopseizoenen 2001/2002 bedragen 2 517 ton, uitgedrukt in gedopte rijst, voor producten van tariefpost 1006,
en 74 185 ton, uitgedrukt in witte suiker, voor producten van
onderverdeling 1701 11 10. Voor elk van de daarop volgende

d) milieubeleid, in het bijzonder wat het duurzaam beheer van
de tropische bossen betreft.
3.
Bij de in lid 2, onder b), c) en d), bedoelde evaluatie
wordt rekening gehouden met de bevindingen van de terzake
bevoegde internationale organisaties en agentschappen. De
Commissie stelt alle begunstigde landen in kennis van de resultaten van haar evaluatie en geeft deze landen de gelegenheid
hierop commentaar te geven. Deze evaluatie staat niet in de
weg aan de handhaving van de in lid 1 bedoelde regelingen tot
2004 en de mogelijke verlenging daarvan na deze datum.
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4.
Voor einde 2004 bericht de Commissie een algemene
evaluatie van de resultaten van de in lid 1 bedoelde regelingen.
Bij het opstellen van de richtsnoeren voor een schema van
algemene tariefpreferenties voor het decennium 2005 tot
2014 zal zij rekening houden met de bevindingen van deze
evaluatie.
Afdeling 5
Gemeenschappelijke bepalingen

25.9.2001

5.
De Commissie deelt de begunstigde landen mede welke
sectoren in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn aan de in lid 1 genoemde voorwaarde voldoen.
6.
Voor het einde van elk jaar neemt de Commissie overeenkomstig de in artikel 37 bedoelde procedure een besluit tot
intrekking van tariefpreferenties ten aanzien van sectoren die
aan de in lid 1 vermelde voorwaarde voldoen en tot wederinstelling van tariefpreferenties voor sectoren die aan de in lid
3 vastgestelde voorwaarde voldoen.

Artikel 11
1.
De tariefpreferenties waarin deze verordening voorziet,
zijn niet van toepassing op producten die krachtens de Verordeningen (EG) nr. 384/96 (1) of (EG) nr. 2026/97 (2) van de
Raad aan antidumpingrechten of compenserende rechten zijn
onderworpen, wanneer de omvang van deze maatregelen is
vastgesteld op basis van een schademarge die voortvloeit uit
invoerprijzen waarin de genoemde tariefpreferenties niet zijn
ingecalculeerd.
2.
De Commissie zal in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen een bericht opnemen waarin de producten
zijn vermeld die krachtens het bepaalde in lid 1 niet voor
tariefpreferenties in aanmerking komen.
Artikel 12
1.
De in de artikelen 7 en 10 bedoelde tariefpreferenties
worden ingetrokken ten aanzien van producten uit een begunstigd land die behoren tot een sector die gedurende drie opeenvolgende jaren aan een van de volgende criteria heeft voldaan:
(a) de invoer uit dat land van alle in bijlage IV vermelde producten van de betrokken sector bedraagt meer dan 25 %
van de invoer van dezelfde producten uit alle in bijlage I
genoemde landen en gebieden;
(b) de specialisatie-index van de betrokken sector is hoger dan
de drempel die met de in bijlage II omschreven ontwikkelingsindex van dat land overeenstemt.
2.

Lid 1 is niet van toepassing

 op begunstigde landen waarvan de ontwikkelingsindex minder dan  2 bedraagt;
 wanneer de invoer uit een begunstigd land van alle in bijlage IV vermelde producten van de betrokken sector niet
meer bedraagt dan 2 % van de invoer van hetzelfde product
uit alle in bijlage I vermelde landen en gebieden.
3.
Wanneer een sector ten aanzien waarvan tariefpreferenties werden ingetrokken overeenkomstig het bepaalde in dit
artikel of in soortgelijke bepalingen van een eerdere verordening betreffende het schema van algemene tariefpreferenties
van de Gemeenschap gedurende drie opeenvolgende jaren
aan geen van beide in lid 1 genoemde criteria heeft voldaan,
worden de tariefpreferenties wederingesteld.
4.
Op basis van de meest recente gegevens die op
1 september van elk jaar beschikbaar zijn, bepaalt de Commissie welke sectoren aan de in de leden 1 en 3 genoemde voorwaarden voldoen.
(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.
(2) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.

7.
Een overeenkomstig lid 6 genomen besluit treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgende op het jaar
waarin het werd genomen.
8.
De Commissie brengt een overeenkomstig lid 6 genomen
besluit ter kennis van het betrokken begunstigde land en deelt
dit land de datum mede waarop dat besluit in werking treedt.

Artikel 13
1.
Wanneer een overeenkomstig het bepaalde onder deze
titel verlaagd ad valoremrecht 1 % of minder bedraagt, wordt
dit recht geheel geschorst.
2.
Wanneer een overeenkomstig het bepaalde onder deze
titel verlaagd specifiek recht 2 EUR of minder per individueel
in EUR luidend bedrag beloopt, wordt dit recht geheel geschorst.
3.
Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 wordt het
overeenkomstig deze verordening berekende definitieve preferentiºle recht afgerond op de eerste lagere decimaal.

TITEL III
BIJZONDERE STIMULERINGSREGELINGEN
Afdeling 1
Bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van de
rechten van werknemers
Artikel 14
1.
De in artikel 8, lid 1, bedoelde tariefpreferenties zijn van
toepassing op de invoer van producten van oorsprong uit landen die overeenkomstig het bepaalde in bijlage I voor de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van de rechten
van werknemers in aanmerking komen of waarop deze regelingen achteraf van toepassing zijn verklaard door middel van
een overeenkomstig artikel 18 genomen besluit voor de betrokken sector, op voorwaarde dat de producten vergezeld gaan van
de in artikel 19 bedoelde verklaring.
2.
De bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van
de rechten van werknemers kunnen worden toegekend aan
landen waarvan de binnenlandse wetgeving de inhoud van de
normen omvat die zijn neergelegd in de IAO-verdragen waaraan wordt gerefereerd in de IAO-verklaring inzake de grondbeginselen en de grondrechten op het werk, en die deze wetgeving daadwerkelijk toepassen.

25.9.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Artikel 15
1.
De bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van
de rechten van werknemers worden toegekend op voorwaarde
dat:
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kan deze termijn verlengen nadat zij het ComitØ daarvan
vooraf in kennis heeft gesteld.
5.
De Commissie geeft het ComitØ kennis van haar bevindingen.

 een in bijlage I vermeld land of gebied een daartoe strekkend verzoek indient,
 het onderzoek van het verzoek aantoont dat het betrokken
land aan de in artikel 14, lid 2, neergelegde voorwaarde
voldoet,
 het land dat het verzoek heeft ingediend zich ertoe verbindt
toezicht te houden op de toepassing van de bijzondere
stimuleringsregelingen en de nodige administratieve medewerking te verlenen,
 het land dat het verzoek heeft ingediend de in artikel 17
bedoelde instemming heeft betuigd.
2.
Het verzoekende land dient bij de Commissie een schriftelijk verzoek in en verstrekt uitgebreide informatie betreffende:
 de in artikel 14, lid 2, bedoelde binnenlandse wetgeving en
de maatregelen die zijn genomen om deze ten uitvoer te
leggen en toezicht te houden op de toepassing ervan,
 de sectoren waarin deze wetgeving niet wordt toegepast.
3.
De volledige officiºle tekst van de in artikel 14, lid 2,
bedoelde wetgeving en van de uitvoeringsbepalingen daarvan
wordt bij het verzoek gevoegd.
4.
Wanneer de in artikel 14, lid 2, bedoelde wetgeving enkel
in bepaalde sectoren wordt toegepast, kan een land de bijzondere stimuleringsmaatregelen enkel voor deze sectoren aanvragen.

Artikel 17
Tijdens het onderzoek van het verzoek bepaalt de Commissie
in overeenstemming met het verzoekende land,
a) welke autoriteiten van dat land met de administratieve samenwerking worden belast,
b) welke autoriteiten van dat land de in artikel 19 bedoelde
verklaring afgeven.

Artikel 18
1.
De Commissie beslist overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 37 of zij een verzoekend land bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van de rechten van werknemers toekent.
2.
Wanneer een verzoek overeenkomstig artikel 15, lid 4,
werd ingediend of het in artikel 16 bedoelde onderzoek aantoont dat de in artikel 14, lid 2, bedoelde wetgeving in bepaalde sectoren niet wordt toegepast, kunnen de bijzondere
regelingen enkel worden toegekend voor de sectoren waarin
deze wetgeving wordt toegepast.
3.
De Commissie brengt een overeenkomstig lid 1 genomen
besluit ter kennis van het verzoekende land. Wanneer aan een
land de bijzondere stimuleringsregelingen worden toegekend,
wordt dit land in kennis gesteld van de datum waarop het
desbetreffende besluit in werking treedt.

Artikel 16
1.
Wanneer de Commissie een verzoek ontvangt dat vergezeld gaat van de in artikel 15, lid 2, bedoelde informatie,
publiceert zij een bericht in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen. In dit bericht wordt vermeld dat alle dienstige
informatie betreffende het verzoek aan de Commissie kan worden toegezonden en wordt een termijn vastgesteld waarbinnen
belanghebbenden hun standpunt schriftelijk kunnen bekendmaken.

4.
Wanneer de bijzondere stimuleringsregelingen niet aan
een verzoekend land worden toegekend of wanneer bepaalde
sectoren worden uitgesloten, deelt de Commissie op verzoek
van het betrokken land de redenen mede die aan haar besluit
ten grond liggen.

2.
De Commissie onderzoekt het verzoek en kan het verzoekende land alle vragen stellen die zij dienstig acht.

1.
De in artikel 8, lid 1, bedoelde tariefpreferenties zijn van
toepassing op voorwaarde dat de betrokken producten vergezeld gaan van een door de in artikel 17, onder b), bedoelde
autoriteiten afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de betrokken producten in dat land zijn vervaardigd onder omstandigheden die in overeenstemming zijn met de in artikel 14, lid 2,
bedoelde wetgeving. Deze verklaring wordt overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie geldig gemaakt door een stempelafdruk van de autoriteit die ze heeft
afgelegd.

3.
De Commissie verzamelt alle informatie die zij noodzakelijk acht en kan de ontvangen informatie bij het verzoekende
land of bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon verifiºren.
4.
Het onderzoek van het verzoek moet voltooid zijn binnen
een jaar na de datum waarop het is ontvangen. De Commissie

Artikel 19
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2.
De in de lid 1 bedoelde verklaring omvat de volgende
vermelding:

deze regelingen achteraf door middel van een overeenkomstig
artikel 23 genomen besluit zijn toegekend.

ÐIAO-verdragen nrs. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 
Titel III van Verordening (EG) nr. . . ., van de Raad

2.
De bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van
het milieu kunnen worden toegekend aan landen waarvan de
daadwerkelijk toegepaste binnenlandse wetgeving de inhoud
van de internationaal erkende normen en richtlijnen betreffende duurzaam bosbeheer omvat.

Deze verklaring wordt aangebracht in vak 4 van het certificaat
van oorsprong formulier A of op de factuurverklaring bedoeld
in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie.

Artikel 22
Artikel 20
1.
De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie betreffende het bewijs van de oorsprong en de
methoden van administratieve samenwerking zijn wat de betrokken begunstigde landen betreft van overeenkomstige toepassing op de in artikel 19 bedoelde verklaring.
2.
De Commissie kan overeenkomstig de procedure bedoeld
in artikel 38 de niet-limitatieve lijst herzien van criteria voor de
gevallen van gegronde twijfel ten aanzien van de naleving van
de bijzondere stimuleringsregelingen (1). Alle wijzigingen van
deze lijst worden in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

1.
De in artikel 21 bedoelde bijzondere stimuleringsregelingen worden toegekend op voorwaarde dat:
 een in bijlage I vermeld land of gebied daarom verzoekt,
 het onderzoek van de verzoeken aantoont dat het verzoekende land aan de in artikel 21, lid 2, neergelegde voorwaarde voldoet,
 het verzoekende land zich ertoe verbindt de in artikel 21,
lid 2, bedoelde binnenlandse wetgeving te handhaven, toezicht te houden op de toepassing van de bijzondere stimuleringsregelingen en de nodige administratieve samenwerking te verlenen.

3.
Wanneer een tweede mededeling wordt gedaan met het
oog op de latere verificatie, overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 2454/93 van de Commissie, van certificaten van oorsprong
formulier A en factuurverklaringen met betrekking tot de in
artikel 8, lid 1, bedoelde tariefpreferenties, geven de douaneautoriteiten in de Gemeenschap daarvan kennis aan de Commissie die onverwijld in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een bericht opneemt waarin zij mededeelt dat er gerechtvaardigde twijfel is ten aanzien van bepaalde producten,
producenten of exporteurs en waarin zij deze producten, producenten en exporteurs vermeldt.

2.
Het verzoekende land dient het daartoe strekkende verzoek schriftelijk in bij de Commissie en verschaft uitgebreide
informatie betreffende:

4.
Wanneer met het oog op de latere verificatie van certificaten van oorsprong formulier A en van factuurverklaringen
overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie neergelegde procedure is vastgesteld dat de in artikel 8, lid 1, bedoelde tariefpreferenties niet van toepassing zijn
op producten van bepaalde producenten of exporteurs, geven
de douaneautoriteiten van de Gemeenschap daarvan kennis aan
de Commissie die onderverwijld een bericht opneemt in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

3.
De volledige officiºle tekst van de in artikel 21, lid 2,
bedoelde wetgeving en van de maatregelen ter uitvoering daarvan worden bij het verzoek gevoegd.

Afdeling 2
Bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van het
milieu
Artikel 21
1.
De in artikel 8, lid 3, bedoelde tariefpreferenties zijn van
toepassing bij de invoer van producten van de tropische bosbouw van oorsprong uit een land dat overeenkomstig het bepaalde in bijlage I voor de bijzondere stimuleringsregelingen ter
bescherming van het milieu in aanmerking komt of waaraan
(1) PB C 321 van 10.11.2000, blz. 18.

 de in artikel 21, lid 2, bedoelde binnenlandse wetgeving, de
maatregelen ter uitvoering van deze wetgeving en de wijze
waarop toezicht wordt gehouden op de toepassing ervan,
 het certificatiesysteem voor bosbeheer, indien een dergelijk
systeem in het betrokken land toepassing vindt.

4.
De Commissie behandelt de overeenkomstig lid 2 ingediende verzoeken overeenkomstig de bepalingen van artikel 16.

Artikel 23
1.
De Commisise beslist overeenkomstig de in artikel 37
bedoelde procedure of zij een verzoekend land de bijzondere
stimuleringsregelingen ter bescherming van het milieu toekent.
2.
De Commissie stelt een verzoekend land in kennis van
het overeenkomstig lid 1 genomen besluit. Wanneer de bijzondere stimuleringsregelingen aan een bepaald land worden toegekend, wordt dit land in kennis gesteld van de datum waarop
het desbetreffende besluit in werking treedt.
3.
Wanneer aan een verzoekend land de bijzondere stimuleringsregelingen niet worden toegekend deelt de Commissie op
verzoek van dit land de redenen mede die aan haar besluit ten
grondslag liggen.
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Artikel 24
1.
Wanneer in een land waaraan de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van het milieu zijn toegekend een
geloofwaardig certificatiesysteem voor bosbeheer van toepassing is, dienen de producten die voor de in artikel 8, lid 3,
bedoelde tariefpreferenties in aanmerking komen vergezeld te
gaan van het door dat systeem gegenereerde etiket of certificaat
ten bewijze dat zij in het kader van een systeem van duurzaam
bosbeheer zijn verkregen.
2.
De in artikel 8, lid 3, bedoelde tariefpreferenties zijn van
toepassing op voorwaarde dat de certificaten van oorsprong
formulier A of de factuurverklaringen bedoeld in Verordening
(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van de volgende vermelding zijn voorzien:
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op de naleving van de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelingen;
f) oneerlijke handelspraktijken, met inbegrip van die welke
verboden zijn door of waartegen maatregelen genomen
kunnen worden krachtens de WTO-overeenkomsten, op
voorwaarde dat het bevoegde WTO-orgaan deze praktijken
eerder heeft vastgesteld;
g) afwijking van de doelstellingen van internationale overeenkomsten zoals het NAFO, NEAFC, ICCAT en NASCO inzake
de instandhouding en het beheer van de visbestanden;
h) ernstige milieuschade door de vervaardiging van de producten waarop deze regelingen betrekking hebben.

ÐMilieuclausule  Titel III van Verordening (EG) nr. . . . van de
Raad.

2.
Voor de in lid 1, onder e), bedoelde administratieve samenwerking is het onder meer noodzakelijk dat een begunstigd
land:

TITEL IV

a) de Commissie de voor de toepassing van de regels van
oorsprong en het toezicht op de naleving daarvan noodzakelijke informatie mededeelt en haar op de hoogte houdt
van nieuwe ontwikkelingen;

OPSCHORTING VAN TARIEFPREFERENTIES
Afdeling 1
Tijdelijke intrekking
Artikel 25
1.
De preferentiºle regelingen waarin deze verordening voorziet, kunnen ten aanzien van alle producten of bepaalde producten van oorsprong uit een begunstigd land tijdelijk worden
ingetrokken om een van de volgende redenen:
a) toepassing van enige vorm van slavernij of gedwongen arbeid als omschreven in de Conventies van GenŁve van
25 september 1926 en 7 september 1956 en de IAO-verdragen nrs. 29 en 105;
b) ernstige en systematische schending van de vrijheid tot het
oprichten van vakverenigingen, het recht tot collectieve onderhandeling of het beginsel van non-discriminatie in arbeid
en beroep, dan wel het gebruik van kinderarbeid als omschreven in de desbetreffende IAO-verdragen;
c) uitvoer van door gevangenen vervaardigde goederen;
d) tekortkomingen op het gebied van de douanecontroles op
de uitvoer of de doorvoer van verdovende middelen (illegale
stoffen of precursoren) of de niet-naleving van internationale overeenkomsten inzake het witwassen van geld;
e) fraude, onregelmatigheden of de systematische niet-naleving
of het systematisch niet doen naleven van de regels van
oorsprong en het niet leveren van het bewijs daarvan, alsmede het niet verlenen van de administratieve samenwerking die noodzakelijk is voor de toepassing en het toezicht

b) de Gemeenschap bijstand verleent door op verzoek van de
douaneautoriteiten van de lidstaten controles achteraf van
het bewijs van oorsprong te verrichten en de resultaten
daarvan tijdig mede te delen;
c) de Gemeenschap bijstand verleent door de Commissie toe te
staan in overleg en nauwe samenwerking met de bevoegde
autoritieiten van de lidstaten communautaire administratieve
samenwerkingsmissies en onderzoeksmissies uit te voeren in
het betrokken land ter controle van de echtheid van de
documenten of de juistheid van de gegevens op basis waarvan de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelingen worden toegekend;
d) passend onderzoek verricht of doet verrichten ter opsporing
en voorkoming van inbreuken op de regels van oorsprong;
e) de regels van oorsprong in verband met de regionale cumulatie naleeft of doet naleven, indien het betrokken land daarvoor in aanmerking komt.
3.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 kunnen de in titel III
bedoelde bijzondere stimuleringsregelingen tijdelijk worden ingetrokken ten aanzien van alle of bepaalde producten van oorsprong uit een begunstigd land waarop deze regelingen betrekking hebben, om een van de volgende redenen:
a) indien de in artikel 14, lid 2, of artikel 21, lid 2, bedoelde
normen niet meer in de binnenlandse wetgeving zijn opgenomen of indien deze wetgeving niet daadwerkelijk wordt
toegepast;
b) niet-naleving van de in de artikelen 15, lid 1, of 22, lid 1,
bedoelde verbintenis.
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4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 worden de preferentiºle regelingen waarin deze verordening voorziet niet
overeenkomstig het bepaalde in lid 1, onder f, ingetrokken
ten aanzien van producten waarop krachtens de verordeningen
(EG) nr. 384/96 of nr. 2026/97 van de Raad antidumpingrechten of compenserende maatregelen van toepassing zijn, om de
redenen die aan deze maatregelen ten grond liggen.

25.9.2001

2.
De Commissie maakt de opening van een onderzoek in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend en stelt
het betrokken begunstigde land daarvan in kennis. In de aankondiging wordt een beknopt overzicht gegeven van de ontvangen informatie en wordt medegedeeld dat alle nuttige inlichtingen aan de diensten van de Commissie kunnen worden
toegezonden. Er wordt een termijn vastgesteld waarbinnen belanghebbenden hun standpunt schriftelijk kenbaar kunnen maken.

Artikel 26
1.
De Commissie deelt alle relevante informatie die een tijdelijke intrekking kan rechtvaardigen aan de lidstaten mede.
2.
Het comitØ behandelt de zaak binnen 15 dagen na de
datum van de in lid 1 bedoelde mededeling of van de datum
waarop een lidstaat om een dergelijke behandeling verzoekt.

Artikel 27
1.
De Commissie kan de preferentiºle regelingen waarin
deze verordening voorziet opschorten voor alle producten of
bepaalde producten van oorsprong uit een begunstigd land:
a) wanneer zij van oordeel is dat er voldoende bewijs is dat
tijdelijke intrekking om de in artikel 25, lid 1, onder e),
bedoelde redenen gerechtvaardigd is;
b) wanneer de invoer in het kader van deze regelingen de
productie en uitvoercapaciteit van het betrokken land aanzienlijk overschrijdt.

3.
De Commissie geeft het begunstigde land voldoende gelegenheid om aan het onderzoek deel te nemen.
4.
De Commissie verzamelt alle informatie die zij noodzakelijk acht en kan deze bij de betrokken economische subjecten
en het betrokken begunstigde land verifiºren.
5.
De Commissie kan worden bijgestaan door ambtenaren
van de lidstaat op het grondgebied waarvan de verificatie
plaatsvindt, indien deze lidstaat daarom verzoekt.
6.
Wanneer de door de Commissie gevraagde informatie niet
binnen een redelijke termijn wordt verstrekt of het onderzoek
ernstig wordt belemmerd, kunnen conclusies worden getrokken
uit de beschikbare gegevens.
7.
Het onderzoek dient binnen een jaar voltooid te zijn. De
Commissie kan deze termijn verlengen overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 38.

Artikel 29
2.
Voor zij een besluit neemt overeenkomstig het bepaalde
in lid 1 stelt de Commissie het ComitØ en het betrokken begunstigde land daarvan in kennis.
3.
De Commissie maakt een overeenkomstig het bepaalde in
lid 1 genomen besluit in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend met vermelding van de redenen welke aan
dit besluit ten grond liggen.
4.
Een lidstaat kan een overeenkomstig lid 1 genomen besluit binnen 10 dagen naar de Raad verwijzen. De Raad kan
binnen 30 dagen met een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen een andersluidende beslissing nemen.
5.
De opschortingstermijn is beperkt tot drie maanden en
kan eenmaal met dezelfde termijn worden verlengd. Hij kan
overeenkomstig de in artikel 38 bedoelde procedure worden
verlengd.

1.

De Commissie legt haar bevindingen aan het comitØ voor.

2.
Wanneer de Commissie van oordeel is dat de bevindingen
van het onderzoek geen tijdelijke intrekking rechtvaardigen,
besluit zij overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 38
dit onderzoek te beºindigen. In dergelijk geval neemt de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een
bericht op waarin zij de beºindiging van het onderzoek aankondigt en haar belangrijkste conclusies bekendmaakt.
3.
Wanneer de Commissie tijdelijke intrekking noodzakelijk
acht, legt zij een daartoe strekkend voorstel voor aan de Raad,
die binnen 30 dagen met een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen een besluit neemt.
Afdeling 2
Vrijwaringsclausule
Artikel 30

Artikel 28
1.
Wanneer de Commissie na het in artikel 26, lid 2, bedoelde overleg van oordeel is dat er voldoende redenen zijn
voor een onderzoek kan zij overeenkomstig de in artikel 38
bedoelde procedure besluiten een dergelijk onderzoek te openen.

1.
Wanneer de invoer van een product van oorsprong uit
een begunstigd land ernstige moeilijkheden veroorzaakt of
dreigt te veroorzaken voor een communautaire producent
van soortgelijke of rechtstreekse concurrerende producten kunnen de normale rechten van het Gemeenschappelijk Douanetarief op dat product op verzoek van een lidstaat of op initiatief
van de Commissie te allen tijde wederingesteld worden.
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2.
De Commissie neemt haar besluit binnen 30 dagen na
raadpleging van het ComitØ.
3.
Een lidstaat kan het besluit van de Commissie binnen 10
dagen naar de Raad verwijzen. De Raad kan binnen 30 dagen
met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidende beslissing nemen.
4.
De Commissie stelt het betrokken begunstigde land in
kennis van elk overeenkomstig lid 1 genomen besluit vooraleer
dit besluit van kracht wordt.
5.
Wanneer buitengewone omstandigheden die een onmiddellijk optreden vereisen, kennisgeving of onderzoek onmogelijk maken, kan de Commissie na voorafgaande kennisgeving
aan het ComitØ alle strikt noodzakelijke preventieve maatregelen nemen die aan de voorwaarden van lid 1 voldoen.

Artikel 31
1.
De Commissie maakt de opening van het onderzoek in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend. In de
aankondiging wordt een overzicht gegeven van de ontvangen
informatie en wordt medegedeeld dat alle dienstige gegevens
aan de Commissie dienen te worden medegedeeld. In de aankondiging wordt tevens een termijn vermeld waarbinnen belanghebbenden hun standpunt schriftelijk kenbaar kunnen maken.
2.
Wanneer zij onderzoekt of er ernstige moeilijkheden zijn,
houdt de Commissie, indien daaromtrent informatie beschikbaar is, onder meer rekening met de volgende factoren:
 daling van het marktaandeel van de producenten in de
Gemeenschap
 inkrimping van de productie
 toename van de voorraden
 beperking van de productiecapaciteit
 faillissementen
 geringe rentabiliteit
 geringe capaciteitsbezetting
 werkgelegenheid
 prijzen.

Artikel 32
1.
Wanneer de invoer van producten die onder bijlage I van
het Verdrag vallen ernstige schade veroorzaakt of dreigt te
veroorzaken voor de markt van de Gemeenschap of voor de
desbetreffende marktordeningen, kan de Commissie de preferentiºle regelingen ten aanzien van de betrokken producten na
voorafgaande kennisgeving aan het comitØ van beheer van de
desbetreffende marktordening opschorten.

C 270 E/33

2.
De lidstaten kunnen het besluit van de Commissie binnen
10 dagen naar de Raad doorverwijzen. De Raad kan binnen 30
dagen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen een
andersluidend besluit nemen.
3.
De Commissie stelt het betrokken begunstigde land in
kennis van het overeenkomstig lid 1 genoemde besluit voor
dit van kracht wordt.

Artikel 33
Geen enkele bepaling van deze titel staat de toepassing in de
weg van vrijwaringsclausules die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn vastgesteld krachtens artikel 37
van het Verdrag of in het kader van de gemeenschappelijke
handelspolitiek krachtens artikel 133 van het Verdrag, of van
enige andere vrijwaringsclausule die kan worden toegepast.

TITEL V
PROCEDUREVOORSCHRIFTEN
Artikel 34
1.
Wijzigingen van de bijlage bij deze verordening die noodzakelijk zijn ingevolge wijzigingen van de Gecombineerde Nomenclatuur of van de internationale status van landen of gebieden worden vastgesteld overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 38.
2.
Wanneer producten van oorsprong uit een begunstigd
land een preferentiºle behandeling krijgen die gelijk is aan of
beter is dan de preferentiºle regelingen waarin deze verordening voorziet, kan dit begunstigd land in bijlage I worden
geschrapt of kunnen de tariefpreferenties waarin deze verordening voorziet voor de betrokken sectoren worden ingetrokken
overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 37.

Artikel 35
1.
Binnen zes weken na het verstrijken van elk kwartaal
zenden de lidstaten het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen statistische gegevens betreffende producten die in dat kwartaal met vrijstelling van rechten werden
ingevoerd in het kader van de tariefpreferenties waarin deze
verordening voorziet. Deze gegevens, die gebaseerd zijn op de
codes van de Gecombineerde Nomenclatuur en, in voorkomend
geval, de TARIC-codes, vermelden voor elk land van oorsprong
de waarden, hoeveelheden en eventuele bijzondere maatstaven
overeenkomstig de definities die zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1172/95 (1) van de Raad en Verordening (EG)
nr. 1917/2000 (2) van de Commissie.
2.
Zoals bepaald in artikel 308 quater van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie doen de lidstaten de
Commissie op haar verzoek gegevens toekomen over de hoeveelheden die in de loop van de voorbije maanden in het vrije
verkeer zijn gebrachtt in het kader van de tariefpreferenties
waarin deze verordening voorziet.
(1) PB L 118 van 25.5.1995, blz. 10.
(2) PB L 229 van 9.9.2000, blz. 14.
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Artikel 36

TITEL VI

1.
Voor de toepassing van deze verordening wordt de Commissie bijgestaan door het ComitØ Algemene Preferenties, dat is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en waarvan het voorziterschap door een vertegenwoordiger van de
Commissie wordt waargenomen.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 39

2.
Het comitØ kan elke kwestie in verband met de toepassing
van deze verordening onderzoeken die door de Commissie of
op verzoek van een lidstaat aan de orde is gesteld.

1.
Verzoeken in verband met titel III van deze verordening
die krachtens een eerdere verordening betreffende het schema
van algemene tariefpreferenties van de Gemeenschap zijn gedaan en ten aanzien waarvan voor de inwerkingtreding van
deze verordening geen besluit is genomen, worden geacht
aan de overeenkomstige bepalingen van deze verordening te
refereren.

3.
Het comitØ onderzoekt de gevolgen van het schema van
algemene tariefpreferenties van de Gemeenschap op basis van
een jaarlijks verslag van de Commissie. Dit verslag heeft betrekking op alle in artikel 1, lid 2, bedoelde preferentiºle regelingen.

2.
Verordening (EG) nr. 552/97 van de Raad van 24 maart
1997 (1) houdende tijdelijke intrekking van de voordelen van
het aan de Unie van Myanmar toegekende stelsel van algemene
tariefpreferenties, waarin aan de Verordeningen (EG)
nr. 3281/94 (2) en (EG) nr. 1256/96 (3) van de Raad wordt
gerefereerd, wordt geacht aan de overeenkomstige bepalingen
van de onderhavige verordening te refereren.

Artikel 37
1.
Wanneer aan dit artikel wordt gerefereerd, is de in artikel
5 van Besluit 1999/468/EG van de Raad bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 3, van dit besluit.

2.
De in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
bedraagt drie maanden.

Artikel 38
Wanneer dit artikel wordt gerefereerd, is de in artikel 3 van
Besluit 1999/468/EG van de Raad neergelegde raadplegingsprocedure van toepassing overeenkomstig het bepaalde in artikel 7,
lid 3, van dit besluit.

3.
Deze verordening treedt in de plaats van Verordening
(EG) nr. 416/2001 van de Raad tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 2820/98 van de Raad houdende toepassing, voor de
periode van 1 juli 1999 tot en met 31 december 2001, van een
meerjarenschema van algemene tariefpreferenties, teneinde de
vrijstelling van rechten zonder enige kwantitatieve beperking
uit te breiden tot producten van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen.
Artikel 40
1.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

2.
Zij is van toepassing tot en met 31 december 2004. Deze
datum is niet van toepassing op de bijzondere regelingen ten
gunste van de minst ontwikkelde landen, noch op enige andere
bepaling van de onderhavige verordening die in samenhang
met deze regelingen wordt toegepast.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

(1) PB L 85 van 27.3.1997, blz. 8.
(2) PB L 348 van 31.12.1994, blz. 1.
(3) PB L 160 van 29.6.1996, blz. 1.
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BIJLAGE I
LIJST VAN LANDEN WAAROP HET SCHEMA VAN ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES VAN DE GEMEENSCHAP VAN TOEPASSING IS

A. ONAFHANKELIJKE LANDEN
Kolom A: landencode volgens de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistiek van de buitenlandse handel
van de Gemeenschap
Kolom B: naam van het land
Kolom C: sectoren in het betrokken begunstigde land die niet voor het schema in aanmerking komen (artikel 7, lid 6)
Kolom D: sectoren ten aanzien waarvan de tariefpreferenties voor het betrokken begunstigde land zijn ingetrokken
(artikel 7, lid 7)
Kolom E: landen waarop de in artikel 9 bedoelde bijzondere regelingen voor de minst ontwikkelde landen van toepassing zijn
Kolom F: landen waarop de in artikel 10 bedoelde bijzondere regelingen ter bestrijding van de vervaardiging van en de
handel in verdovende middelen van toepassing zijn
Kolom G: landen waarop de bijzondere regelingen ter bescherming van de rechten van werknemers van toepassing zijn
(titel III, afdeling 1)
Kolom H: sectoren waarop deze regelingen voor het betrokken begunstigde land van toepassing zijn (artikel 8, lid 1)
Kolom I: landen waarop de bijzondere regelingen ter bescherming van het milieu van toepassing zijn (titel III, afdeling
2)

A

AF

B

C

D

Afghanistan

E

F

X

DZ

Algerije

AO

Angola

AG

Antigua en Barbuda

AR

Argentiniº

AM

Armeniº

II, XXVI

AZ

Azerbeidzjan

II, XXVI

BS

Bahama’s

BH

Bahrein

BD

Bangladesh

X
I, III, XI, XVII

X

BB

Barbados

BY

Belarus

BZ

Belize

BJ

Benin

X

BT

Bhutan

X

BO

Boliviº

BW

Botswana

BR

Braziliº

I, VI, IX, XI, XII, XVII, XX,
XXIII, XXVI, XXX

BN

Brunei

XXV

BF

Burkina Faso

X

BI

Burundi

X

KH

Cambodja

X

CF

Centraal-Afrikaanse Republiek

X

CL

Chili

II, XXVI

XV

X

V, IX, XV

G

H

I
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E

CN

China

CO

Colombia

KM

Comoren

CG

Congo

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CY

Cyprus

CD

Democratische Republiek Congo

X

DJ

Djibouti

X

DM

Dominica

DO

Dominicaanse Republiek

EC

Ecuador

EG

Egypte

SV

El Salvador

GQ

Equatoriaal-Guinea

X

ER

Eritrea

X

ET

Ethiopiº

X

FJ

Fidji

PH

Filipijnen

GA

Gabon

GM

Gambia

GE

Georgiº

GH

Ghana

GD

Grenada

GT

Guatemala

GN

Guinea

X

GW

Guinea-Bissau

X

GY

Guyana

HT

Haïti

HN

Honduras

IN

India

XVII, XVIII, XXI

ID

Indonesiº

X, XIX, XXIII

IQ

Irak

IR

Iran

CI

Ivoorkust

JM

Jamaica

YE

Jemen

JO

Jordaniº

CV

Kaapverdiº

CM

Kameroen

F

IV, VIII, XIV, XVIII, XXII,
XXIII, XXIV, XXVII,
XXXIII
X
X

X

X

X

X

X
II, XXVI

X

X
X

X

X

G

H

I
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E

KZ

Kazachstan

KE

Kenia

KG

Kirgizstan

KI

Kiribati

KW

Koeweit

LA

Laos

X

LS

Lesotho

X

LB

Libanon

LR

Liberia

LY

Libiº

MG

Madagaskar

X

MW

Malawi

X

MV

Maldiven

X

MY

Maleisiº

ML

Mali

MA

Marokko

MH

Marshalleilanden

MR

Mauritaniº

MU

Mauritius

MX

Mexico

FM

Micronesia

MD

Moldaviº

MN

Mongoliº

MZ

Mozambique

X

MM

Myanmar

X

NA

Namibiº

NR

Nauru

NP

Nepal

NI

Nicaragua

NE

Niger

NG

Nigeria

UA

Oekraïne

II, XXVI

UZ

Oezbekistan

II, XXVI

OM

Oman

TP

Oost-Timor

PK

Pakistan

PW

Palau

PA

Panama

PG

Papoea-Nieuw-Guinea

PY

Paraguay

PE

Peru

QA

Qatar

RU

Rusland

F

G

H

X

All

XV, XXV, XXVII

II, XXVI
X

X
XIII

VII, X, XVI, XIX, XXII,
XXIX
X

X

III, V, XXVI

II, XXVI

X
X
X

VIII, XV

XVII, XVIII, XXI

X

X

II, XXVI

XIII, XV, XXVII

I
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B

C

D

Rwanda
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E

KN

Saint Kitts en Nevis

LC

Saint Lucia

VC

Saint Vincent en de Grenadines

SB

Salomonseilanden

X

WS

Samoa

X

ST

Sªo TomØ en Principe

SA

Saudi-Arabiº

X
XIII

SN

Senegal

SC

Seychellen

SL

Sierra Leone

X

SO

Somaliº

X

LK

Sri Lanka

SD

Soedan

SR

Suriname

SZ

Swaziland

SY

Syriº

TJ

Tadzijkistan

TZ

Tanzania

TH

Thailand

TG

Togo

TO

Tonga

TT

Trinidad en Tobago

TD

Tsjaad

TN

Tunesiº

F

X

X

II, XXVI
X
II, V, XI, XVI, XVIII, XXII,
XXIII, XXV, XXXIII
X

X

TM

Turkmenistan

TV

Tuvalu

II, XXVI
X

UG

Oeganda

X

UY

Uruguay

VU

Vanuatu

VE

Venezuela

VN

Viºtnam

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

ZA

Zuid-Afrika

X
X
X
XXVI

G

H

I
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B. LANDEN EN GEBIEDEN
afhankelijk van of beheerd door of waarvan de buitenlandse betrekkingen geheel of ten dele door lidstaten van
de Gemeenschap of door derde landen worden waargenomen
A

B

AS

Amerikaans-Samoa

AI

Anguilla

AQ

Antarctica

AW

Aruba

BM

Bermuda

BV

Bouveteiland

IO

Brits Territorium in de Indische Oceaan

KY

Caymaneilanden

CX

Christmaseiland

CC

Cocoseilanden

CK

Cookeilanden

FK

Falklandeilanden

PF

Frans-Polynesiº

TF

Franse Gebieden in de Zuidelijke Indische Oceaan

GI

Gibraltar

GL

Groenland

GU

Guam

HM

Heard- en McDonaldeilanden

MO

Macau

YT

Mayotte

MS

Montserrat

AN

Nederlandse Antillen

NC

Nieuw-Caledoniº

NU

Niue

NF

Norfolkeiland

MP

Noordelijke Marianen

PN

Pitcairneilanden

SH

Sint-Helena

GS

Zuid-Georgiº en Zuidelijke Sandwicheilanden

PM

Saint-Pierre en Miquelon

TK

Tokelau-eilanden

TC

Turks- en Caicoseilanden

UM

Amerikaanse ondergeschikte afgelegen eilanden

VG

Britse Maagdeneilanden

VI

Amerikaanse Maagdeneilanden

WF

Wallis en Futuna

C

II

XXII

D

E

F

G

H

I
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BIJLAGE II
1. Ontwikkelingsindex
De ontwikkelingsindex geeft het niveau van industriºle ontwikkeling van een land weer in vergelijking met dat van de
Europese Unie. Deze index is gebaseerd op de volgende formule:



log½ðYi =POPi Þ=ðYue =POPue Þþlog½Xi =Xue 
2

daarbij is:
Yi

= het bruto binnenlands product van het begunstigde land,

Yue

= het bruto binnenlands product van de Europese Unie,

POPi = de bevolking van het begunstigde land,
POPue = de bevolking van de Europese Unie,
Xi

= de waarde van de uitvoer van fabrikaten uit het begunstigde land,

Xue

= de waarde van de uitvoer van fabrikaten uit de Europese Unie.

2. Specialisatie-index
De specialisatie-index geeft het aandeel van een sector in de invoer uit een begunstigd land in de Gemeenschap weer.
Deze index is gebaseerd op de verhouding tussen het aandeel van het betrokken land in de invoer van alle producten
van de betrokken sector uit alle landen, ongeacht of de preferentiºle regelingen daarop van toepassing zijn, en zijn
aandeel in de totale invoer uit alle landen.

3. Drempels
Ontwikkelingsindex

Drempel voor de specialisatie-index

= of >  1,00

100 %

<  1,00 en = of >  1,23

150 %

<  1,23 en = of >  1,70

500 %

<  1,70 en = of >  2,00

700 %

4. Bronnen
De cijfers betreffende het inkomen en de bevolking zijn afkomstig uit het World Development Report, de cijfers
betreffende uitgevoerde fabrikaten zijn die van het UNCTAD Handbook of International Trade and Development
Statistics, en de gegevens in verband met de invoer in de Gemeenschap zijn uit de COMEXT-statistieken afkomstig.
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BIJLAGE III
IN ARTIKEL 6, LID 2, BEDOELDE SECTOREN

Nr.

Omschrijving

GN-code

I

Levende dieren en vlees

Hoofdstukken 1 en 2

II

Producten van de visserij

Hoofdstuk 3, codes 1604, 1605, 1902 20 10

III

Producten van dierlijke oorsprong voor voedingsdoeleinden

Hoofdstuk 4

IV

Andere producten van dierlijke oorsprong

Hoofdstuk 5

V

Bomen, planten, snijbloemen, groenten voor voedingsdoeleinden en noten

Hoofdstuk 6 en 8

VI

Koffie, thee, matØ en specerijen

Hoofdstuk 9

VII

Granen, mout en zetmeel

Hoofdstuk 10 en 11

VIII

Zaden, zaaigoed, vruchten en planten

Hoofdstuk 12

IX

Gommen en harsen

Hoofdstuk 13

X

Vetten, oliºn en was

Hoofdstuk 15

XI

Bereidingen van vlees of vis en dranken voor voedingsdoeleinden

Hoofdstuk 16 tot 23, met uitzondering van de codes
1604, 1605 en 1902 20 10

XII

Tabak

Hoofdstuk 24

XIII

Minerale producten

Hoofdstuk 25, 26 en 27

XIV

Chemische producten met uitzondering van meststoffen

Hoofdstukken 28 tot 38, met uitzondering van
hoofdstuk 31

XV

Meststoffen

Hoofdstuk 31

XVI

Kunststof en rubber

Hoofdstukken 39 en 40

XVII

Leder, huiden en vellen

Hoofdstuk 41

XVIII

Lederwaren, pelterijen en bontwerk

Hoofdstukken 42 en 43

XIX

Hout

Hoofdstukken 44, 45 en 46

XX

Papier

Hoofdstukken 47, 48 en 49

XXI

Textiel

Hoofdstukken 50 tot 60

XXII

Kledingartikelen

Hoofdstukken 61, 62 en 63

XXIII

Schoeisel

Hoofdstukken 64 en 67

XXIV

Glas en keramische stoffen

Hoofdstuk 68, 69 en 70

XXV

Juwelen en edele metalen

Hoofdstuk 71
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Nr.

Omschrijving

25.9.2001

GN-code

XXVI

EGKS-producten (1)

7202 11; 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16;
7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16;
7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17;
7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57;
7207 20 71; 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00;
7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38;
7208 39; 7208 40; 7208 51 10; 7208 51 30;
7208 51 50; 7208 51 91; 7208 51 99; 7208 52 10;
7208 52 91; 7208 52 99; 7208 53 10; 7208 53 90;
7208 54; 7208 90 10;
7209 15 00; 7209 16;
7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27;
7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11;
7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10;
7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10;
7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33;
7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14 10; 7211 14 90;
7211 19 20; 7211 19 90; 7211 23 10; 7211 23 51;
7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91;
7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 50 31;
7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91; 7213 10 00;
7213 20 00; 7213 91 10; 7213 91 20; 7213 91 41;
7213 91 49; 7213 91 70; 7213 91 90; 7213 99 10;
7213 99 90; 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91 10;
7214 91 90; 7214 99 10; 7214 99 31; 7214 99 39;
7214 99 50; 7214 99 61; 7214 99 69; 7214 99 80;
7214 99 90; 7215 90 10; 7216 10 00; 7216 21 00;
7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40;
7216 50; 7216 99 10; 7218 91 11; 7218 91 19;
7218 99 11; 7218 99 20; 7219 11 00; 7219 12;
7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00;
7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34;
7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00;
7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31; 7221 00;
7222 11;
7222 19;
7222 30 10;
7222 40 10;
7222 40 30; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08;
7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7225 11 00;
7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40;
7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10;
7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20;
7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20;
7226 99 20; 7227; 7228 10 10; 7228 10 30;
7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30;
7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80 10;
7228 80 90; 7301 10 00; 7302 10 31; 7302 10 39;
7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 90 10

XXVII

Onedele metalen die niet onder het EGKS-Verdrag
vallen

7202 21;
7202 41;
7202 49;
7202 50 00;
7202 70 00; 7202 91 00; 7202 99 30; 7202 99 80;
7217; 7223; 7303 tot 7326; Hoofdstukken 74 tot 83

XXVIII

Producten van de elektromechanica

ex-hoofdstuk 84 en ex-hoofdstuk 85 (andere dan
producten van sector XXIX)

XXIX

Consumentenelektronica

8470;
8520;
8526;
8536;

XXX

Vervoermaterieel

Hoofdstukken 86, 88 en 89

XXXI

Automobielen

Hoofdstuk 87

XXXII

Optische instrumenten en uurwerken

Hoofdstukken 90, 91 en 92

XXXIII

Diverse goederen

Hoofdstukken 94, 95 en 96

8471; 8473; 8504; 8505; 8517; 8518; 8519;
8521; 8522; 8523; 8524; 8525 30; 8525 40;
8527; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534;
8540 11; 8540 12; 8541; 8542

(1) De producten van sector XXVI waarvoor de Volksrepubliek China krachtens artikel 7, lid 6, niet in aanmerking komt zijn onderstreept.
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BIJLAGE IV
LIJST VAN PRODUCTEN VALLENDE ONDER DE IN ARTIKEL 1, LID 2, BEDOELDE REGELINGEN

GN-code:

Ter vereenvoudiging zijn de producten gegroepeerd. Deze groepen kunnen producten omvatten
waarvoor een vrijstelling of schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
geldt. Indien bepaalde regelingen voor een volledige groep van producten gelden en andere slechts
voor bepaalde producten uit diezelfde groep, dan worden deze producten ook afzonderlijk vermeld. In dat geval wordt bij afzonderlijke producten die tot een groep van producten behoren
waarvoor als geheel bepaalde regelingen gelden, ook aangegeven dat zij onder die regelingen
vallen.

Omschrijving:

Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de
omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien de
GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Daar waar de GN-code wordt voorafgegaan door de
aanduiding Ðex, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door
de bijbehorende omschrijving bepaald.

Kolom G:

Producten vallende onder de algemene regelingen (artikel 7): NG = niet-gevoelig product in de zin
van artikel 7, lid 1; G = gevoelig product in de zin van artikel 7, lid 2. Producten die onder G noch
NG worden ingedeeld, zijn niet opgenomen in de algemene regelingen.

Kolom E:

Producten vallende onder de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van het milieu
(artikel 8, lid 3).

Kolom D:

Producten vallende onder de bijzondere regelingen ter bestrijding van de productie van en handel
in verdovende middelen (artikel 10).

GN-code

Omschrijving

G

E

D

Andere levende paarden dan fokdieren van zuiver ras:
0101 19 90

Andere dan slachtpaarden

G

0101 20 10

Levende ezels

G

X

0101 20 90

Levende muildieren en muilezels

G

0104 20 10

Levende geiten, fokdieren van zuiver ras

G (1 )

X

0106 00 10

Levende tamme konijnen

G

X

0106 00 20

Levende duiven

G

X

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers,
gekoeld of bevroren

G

X

0206 80 91

Eetbare slachtafvallen van paarden, van ezels, van muildieren of van
muilezels, vers of gekoeld, andere dan bestemd voor de vervaardiging
van farmaceutische producten

G

X

0206 90 91

Eetbare slachtafvallen van paarden, van ezels, van muildieren of van
muilezels, bevroren, andere dan bestemd voor de vervaardiging van
farmaceutische producten

G

X

Levers, bevroren:
0207 14 91

Van hanen of van kippen

G

0207 27 91

Van kalkoenen

G

0207 36 89

Van eenden, van ganzen of van parelhoenders

G

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

G

X

0208 10

Van konijnen of van hazen

G

X

0208 20 00

Kikkerbilletjes

NG

C 270 E/44

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

GN-code

0208 90

25.9.2001

Omschrijving

Andere, met uitzondering van de producten bedoeld bij code
0208 90 50

G

G

E

D

X

Vlees, ander dan van varkens en van runderen, inclusief meel en poeder
van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie
0210 90 10

Vlees van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd

G

0210 90 49

Slachtafvallen van runderen, andere dan longhaasjes en omlopen

G

0210 90 60

Slachtafvallen van schapen en van geiten

G

0210 90 80

Slachtafvallen, andere dan levers van pluimvee

G

Hoofdstuk 03

VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE
WATERDIEREN

X ( 2)

Levende vis:
0301 10 90

Siervis, zeevis

NG

0301 91 90

Forel, andere

G

X

Zeevis: haai (Squalus spp.), neushaai (Lamna cornubica; Isurus nasus),
zwarte heilbot (Rheinhardtius hippoglossoides), Atlantische heilbot
(Hippoglossus hippoglossus)

G

X

G

X

ex 0301 99 90

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij
code 0304:
0302 11 90

Forel, andere
Platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:

0302 21 10

Zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

G

X

0302 21 30

Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

G

X

0302 22 00

Schol (Pleuronectes platessa)

G

X

0302 62 00

Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

G

X

0302 63 00

Koolvis (Pollachius virens)

G

X

0302 65

Haai

G

X

0302 69 33

Noorse schelvis (Sebastes spp.), andere dan van de soort ÐSebastes
marinus

G

X

0302 69 41

Wijting (Merlangius merlangus)

G

X

0302 69 45

Leng (Molva spp.)

G

X

0302 69 51

Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of
vlaswijting (Pollachius pollachius)

G

X

0302 69 85

Blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

G

X

0302 69 86

Zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis)

G

X

0302 69 92

Roze koningklip (Genypterus blacodes)

G

X

Andere

G

X

Levers, hom en kuit, vers of gekoeld

G

X

G

X

ex 0302 69 98
0302 70 00

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij code
0304:
0303 21 90

Forel, andere
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GN-code

C 270 E/45

Omschrijving

G

E

D

Platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met uitzondering van levers, hom en kuit
0303 31 10

Zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

G

X

0303 31 30

Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

G

X

0303 33 00

Tong (Solea spp.)

G

X

0303 39 10

Bot (Platichthys flesus)

G

X

0303 72 00

Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

G

X

0303 73 00

Koolvis (Pollachius virens)

G

X

0303 75

Haai

G

X

0303 79 37

Noorse schelvis (Sebastes spp.), andere dan van de soort ÐSebastes
marinus

G

X

0303 79 45

Wijting (Merlangius merlangus)

G

X

0303 79 51

Leng (Molva spp.)

G

X

0303 79 58

Vis van de soort ÐOrcynopsis unicolor

G

X

0303 79 83

Blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

G

X

0303 79 85

Zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis)

G

X

0303 79 87

Zwaardvis (Xiphias gladius)

G

X

0303 79 88

Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)

G

X

0303 79 92

Blauwe grenadier (Macruronus novaezealandiae)

G

X

0303 79 93

Roze koningklip (Genypterus blacodes)

G

X

0303 79 94

Vis van de soort ÐPelotreis flavilatus en ÐPeltorhampus novaezealandiae

G

X

0303 79 98

Andere

G

X

0303 80 90

Levers, hom en kuit, andere

G

X

Visfilets en ander visvlees:
0304 10 11

Filets van forel van de soorten Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita en Oncorhynchus gilae

G

X

ex 0304 10 98

Filets, andere dan haringlappen: van haai (Squalus spp.), zwarte heilbot
(Rheinhardtius hippoglossoides), Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus), neushaai (Lamna cornubica; Isurus nasus)

G

X

Bevroren filets van zoetwatervis:
0304 20 11

Van forel van de soorten Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita en Oncorhynchus gilae

G

X

0304 20 21

Van kabeljauw van de soort ÐGadus macrocephalus

G

X

0304 20 29

Van kabeljauw en van vis van de soort ÐBoreogadus saida, andere

G

X

0304 20 31

Van koolvis (Pollachius virens)

G

X

0304 20 33

Van schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

G

X

0304 20 37

Van Noorse schelvis (Sebastes spp.), andere dan van de soort ÐSebastes
marinus

G

X
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G

E

D

0304 20 41

Van wijting (Merlangius merlangus)

G

X

0304 20 43

Van leng (Molva spp.)

G

X

0304 20 55

Van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

G

X

0304 20 56

G

X

0304 20 58

G

X

0304 20 59

G

X

0304 20 61

Van doornhaai en van hondshaai (Squalus acanthias en Scyliorhinus
spp.)

G

X

0304 20 69

Van haai, andere

G

X

0304 20 71

Van schol (Pleuronectes platessa)

G

X

0304 20 73

Van bot (Platichthys flesus)

G

X

0304 20 87

Van zwaardvis (Xiphias gladius)

G

X

0304 20 91

Van blauwe grenadier (Macruronus novaezealandiae)

G

X

Andere: van heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

G

X

0304 90 39

Van kabeljauw, andere

G

X

0304 90 41

Van koolvis (Pollachius virens)

G

X

0304 90 45

Van schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

G

X

0304 90 47

Van heek (Merluccius en Urophycis)

G

X

G

X

ex 0304 20 95

0304 90 49
0304 90 57

Van zeeduivel (Lophius spp.)

G

X

0304 90 59

Van blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou)

G

X

0304 90 97

Van andere zoutwatervissen

G

X

Gedroogde vis van de soort ÐClupea ilisha, gepekeld

G

X

0305 59 70

Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

G

X

0305 69 30

Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

G

X

0305 69 50

Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm
(Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho), gezouten of gepekeld

G

X

ex 0305 69 90

Gezouten vis van de soort ÐClupea ilisha, gepekeld

G

X

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of
tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt
voor menselijke consumptie:
ex 0305 30 90

Schaaldieren, bevroren:
0306 11

Langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

G

X

0306 12

Zeekreeften (Homarus spp.)

G

X

0306 13

Garnalen, met uitzondering van de producten bedoeld bij code
0306 13 30

G

X ( 2)

0306 14

Krabben

G

X

0306 19 10

Rivierkreeften

G

X

0306 19 90

Andere schaaldieren, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie

G

X

Schaaldieren, niet bevroren:
0306 21 00

Langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

G

X

0306 22

Zeekreeften (Homarus spp.)

G

X
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G

E

D

Garnalen:
0306 23 10

Van de familie ÐPandalidae

G

X

0306 23 90

Andere:

G

X

0306 24

Krabben

G

X

Andere schaaldieren, daaronder begrepen meel, poeder en pellets:
0306 29 10

Rivierkreeften

G

X

ex 0306 29 90

Puerullus spp.

G

X

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, en ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van
ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
0307 10 90

Oesters

G

X

0307 21 00

Jakobsschelpen, levend, vers of gekoeld

G

X

0307 29

Jakobsschelpen, andere

G

X

0307 31

Mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), levend, vers of gekoeld

G

X

0307 39

Andere mosselen

G

X

0307 41

Inktvissen en pijlinktvissen, levend, vers of gekoeld

G

X

0307 49

Andere inktvissen en pijlinktvissen, met uitzondering van de producten
bedoeld bij code 0307 49 59

G

X

0307 51 00

Achtarmige inktvissen (Octopus spp.), levend, vers of gekoeld

G

X

0307 59

Andere achtarmige inktvissen

G

X

G

X

Andere weekdieren, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van
ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
0307 91 00

Levend, vers of gekoeld
Bevroren:

0307 99 13

Tapijtschelp en andere soorten van de familie ÐVeneridae

G

X

0307 99 18

Andere ongewervelde waterdieren

G

X

0307 99 90

Andere dan bevroren

G

X

0403 10 51

Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

G

0403 10 53

G

0403 10 59

G

0403 10 91

G

0403 10 93

G

0403 10 99

G

0403 90 71
0403 90 73

Karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten

G
G

0403 90 79

G

0403 90 91

G

0403 90 93

G

0403 90 99

G

0405 20

Zuivelpasta’s, met uitzondering van de producten bedoeld bij code
0405 20 90

G

0407 00 90

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt, andere dan
van pluimvee

G

X
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0409 00 00

Natuurhoning

0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong,elders genoemd noch elders
onder begrepen

Hoofdstuk 05

ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

0509 00 90

Echte sponsen: andere dan ruw

Hoofdstuk 06

LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT

G

E

D

X
G

X

X

G

X
X (3)

Bollen, knollen en wortelstokken, cichoreiplanten en -wortels, andere
dan die bedoeld bij code 1212:
0601 10

In rusttoestand

G

X

0601 20

Cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij code 1212

G

X

Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed:
0602 10 90

Stekken zonder wortels en enten, andere dan van de wijnstok

G

X

0602 20 90

Bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, andere dan
plantgoed van wijnstokken, geºnt of met wortels

G

X

0602 30 00

Rododendrons en azalea’s, ook indien geºnt

G

X

0602 40

Rozen, ook indien geºnt

G

X

0602 90

Andere

G

X

0603

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken
of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of
op andere wijze geprepareerd

G

X (3)

0604

Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder
bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, voor bloemstukken of voor versiering, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op
andere wijze geprepareerd, met uitzondering van de producten bedoeld
bij code 0604 91 41

G

X

0604 91 41

Takken en twijgen van van zogenaamde Nordmannsparren (Abies
nordmanniana (Stev.) Spach) en van edelsparren (Abies procera Rehd.)

NG

0701

Aardappelen, vers of gekoeld

G

0703 10

Uien en sjalotten

G

0703 90 00

Prei en andere eetbare looksoorten

G

0704

Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en
dergelijke eetbare kool van het geslacht ÐBrassica, vers of gekoeld

G

0705

Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld

G

0706

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke
eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld:

G

0706 90 30

Mierikswortel of peperwortel (Cochleria armoricia), vers of gekoeld

X

Komkommers, vers of gekoeld, van 16 mei tot en met 31 oktober

X

ex 0707 00 05
0708

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld

G

X

X
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G

E

D

Andere groenten, vers of gekoeld:
ex 0709 10 00
0709 20 00
ex 0709 20 00

Artisjokken, van 1 juli tot en met 31 oktober

G

Asperges

G

Asperges, van 1 oktober tot en met 31 januari

X

0709 30 00

Aubergines

G

X

0709 40 00

Selderij, andere dan knolselderij

G

X

0709 51

Paddestoelen

G

0709 51 30

Cantharellen

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers

G

X

0709 60 99

Vruchten van de geslachten ÐCapsicum en ÐPimenta, andere dan nietscherpsmakende pepers

G

X

0709 70 00

Spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde

G

0709 90 10

Sla, andere dan ÐLactuca sativa en andere dan cichoreigroenten (Cichorium spp.)

G

0709 90 20

Snijbiet en kardoen

G

0709 90 31

Olijven, bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie

G (1)

0709 90 40

Kappers

G

0709 90 50

Venkel

G

0709 90 70

Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes)

0709 90 90

Andere

G

X

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, met
uitzondering van de producten bedoeld bij de codes 0710 80 70 en
0710 80 85

G

X

0710 80 10

Olijven

G

0710 80 70

Tomaten

X

0710 80 85

Asperges

X

ex 0710

ex 0711

X

X

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen,
zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig
niet geschikt voor dadelijke consumptie, met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes 0711 20 10 en 0711 20 90

G

Bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie

G

ex 0712

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden,
dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze
bereid, met uitzondering van olijven en de producten bedoeld bij de
codes 0712 90 11 en 0712 90 19

G

0713

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld
spliterwten):

0713 50 00

Tuinbonen (Vicia faba var. major), paardenbonen (Vicia faba var.
equina) en duivebonen (Vicia faba var. minor)

G

X

0713 90

Andere

G

X

0714 20 10

Vers, geheel, bestemd voor menselijke consumptie

NG (1)

0714 20 90

Bataten (zoete aardappelen), andere dan vers, geheel, bestemd voor
menselijke consumptie

G

0711 20 10

X

X

X
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Aardperen en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan
inuline; merg van de sagopalm

G

E

D

NG

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet
gepeld:
0802 11 90

Amandelen in de dop, andere dan bitter

G

0802 12 90

Amandelen zonder dop, andere dan bitter

G

0802 21 00
0802 22 00

Hazelnoten (Corylus spp.), in de dop of zonder dop

G

0802 31 00

Walnoten (okkernoten) in de dop

G

0802 32 00

Walnoten (okkernoten) zonder dop

G

0802 40 00

Kastanjes (Castanea spp.)

G

0802 50 00

Pimpernoten (pistaches)

NG

0802 90 50

Pingels of pignolen

NG

0802 90 60

Australische noten

NG

0802 90 85

Andere

NG

0803 00 11

ÐPlantains, vers

G

0803 00 90

Bananen, Ðplantains daaronder begrepen, gedroogd

G

X

0804 10 00

Dadels, vers of gedroogd

G

X

0804 20

Vijgen, vers of gedroogd

G

0804 30 00

Ananassen, vers of gedroogd

G

X

0804 40 00

Advocaten (avocado’s), vers of gedroogd

G

X

Citrusvruchten, vers of gedroogd:
ex 0805 20

Mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, van 1 maart
tot en met 31 oktober

ex 0805 20

van 15 mei tot en met 15 september

G

X

0805 30 90

Lemmetjes (Citrus aurantifolia), vers of gedroogd

G

0805 40 00

Pompelmoezen en pomelo’s, vers of gedroogd

NG

0805 90 00

Andere

ex 0806 10 10

X

X

Druiven voor tafelgebruik, vers, van 1 januari tot en met 20 juli en van
21 november tot en met 31 december, andere dan van de soort Emperor (Vitis vinifera c.v.) van 1 tot en met 31 december

G

Andere druiven, vers

G

Rozijnen en krenten, met uitzondering van de producten bedoeld bij
code 0806 20 92

G

0807 11 00

Watermeloenen

G

X

0807 19 00

Andere meloenen

G

X

0808 10 10

Verse persappelen, los verladen, van 16 september tot en met 15
december

G

0808 20 10

Persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december

G

0806 10 90
ex 0806 20
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G

Andere peren, van 1 november tot en met 30 juni

G

Kweeperen

G

Abrikozen, van 1 januari tot en met 31 mei en van 1 augustus tot en
met 31 december

G

Zure kersen (Prunus cerasus), vers

E

D

X

ex 0809 20 95

Kersen, andere dan zure (Prunus cerasus), van 1 januari tot en met 20
mei en van 11 augustus tot en met 31 december

G

ex 0809 30

Perziken, nectarines daaronder begrepen, van 1 januari tot en met 10
juni en van 1 oktober tot en met 31 december

G

ex 0809 40 05

Pruimen, van 1 januari tot en met 10 juni en van 1 oktober tot en met
31 december

G

Sleepruimen

G

Aardbeien, van 1 januari tot en met 30 april en van 1 augustus tot en
met 31 december

G

0810 20

Frambozen, braambessen, moerbeien en loganbessen

G

X

0810 30

Zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen

G

X

0810 40 30

Blauwe bosbessen (vruchten van de ÐVaccinium myrtillus)

G

X

0810 40 50

Vruchten van de ÐVaccinium macrocarpon en van de ÐVaccinium corymbosum

G

X

0810 40 90

Andere veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht
ÐVaccinium

G

X

0810 50 00

Kiwi’s

G

X

0810 90 85

Andere

G

X

0811

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan
niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 20

Frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode
aalbessen en kruisbessen

G

X

ex 0811 90

Andere, met uitzondering van de producten bedoeld bij code
0811 90 75

G

X

ex 0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen,
zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig
niet geschikt voor dadelijke consumptie, met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes 0812 90 30 en 0812 90 95

G

X

0812 90 30

Papaja’s

NG

0812 90 95

Ander

0809 40 90
ex 0810 10 00

X

X

X

Vruchten, andere dan bedoeld bij de codes 0801 tot en met 0806,
gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit
hoofdstuk
0813 10 00

Abrikozen

G

X

0813 20 00

Pruimen

G

X

0813 30 00

Appelen

G

X

0813 40 10

Perziken, nectarines daaronder begrepen

G

X

0813 40 30

Gedroogde peren

G

X
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G

0813 40 50

Papaja’s

NG

0813 40 95

Ander

NG

E

D

Mengsels van noten of gedroogde vruchten, andere dan bedoeld bij de
codes 0801 tot en met 0806:
0813 50 12

Van papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, litchis, nangka’s
(Ðjackfruit), sapodilla’s, passievruchten, carambola’s en pitahaya’s

G

X

X

0813 50 15

Andere

G

X

0813 50 19

Met pruimen

G

X

Mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de codes 0801 en
0802
0813 50 31
ex 0813 50 31

Van tropische noten

G

Mengsels uitsluitend bestaande uit kokosnoten, paranoten, cashewnoten, arecanoten (of betelnoten) of colanoten

X

0813 50 39

Andere:

G

0813 50 91

Andere mengsels, geen pruimen bevattend

G

ex 0813 50 91

X

Mengsels van gedroogde guaves, manga’s en manggistans, papaja’s,
tamarindevruchten, cashewappelen, nangka’s (Ðjackfruit), litchis of sapodilla’s

X

0813 50 99

Andere

G

0814 00 00

Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in water waaraan,
voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn
toegevoegd

NG

0901 12 00

Koffie, ongebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

G

X

0901 21 00

Koffie, gebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd

G

X

0901 22 00

Koffie, gebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

G

X

0901 90 90

Koffiesurrogaten die koffie bevatten

G

X

0902 10 00

Groene (niet-gefermenteerde) thee in onmiddellijke verpakkingen met
een inhoud van niet meer dan 3 kg

NG

0904 12 00

Peper van het geslacht ÐPiper, fijngemaakt of gemalen

NG

0904 20 10

Niet-scherpsmakende pepers, gedroogd, niet fijngemaakt en niet gemalen

G

0904 20 90

Fijngemaakt of gemalen

NG

0905 00 00

Vanille

G

0907 00 00

Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen

G

0910 20 90

Saffraan, fijngemaakt of gemalen

NG

0910 40

Tijm, laurierbladeren

G

X

0910 91 90

Mengsels van specerijen, fijngemaakt of gemalen

G

X

0910 99 99

Andere specerijen, fijngemaakt of gemalen, andere dan mengsels

G

X

ex 1008 90 90
1105

Peruaanse spinazie
Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen

X

X
G

X
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G

E

D

Meel, gries en poeder:
1106 10 00

Van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij code 0713

G

X

1106 30

Van vruchten bedoeld bij Hoofdstuk 8

G

X

1108 20 00

Inuline

G

ex Hoofdstuk 12

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR
GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER, met uitzondering
van de producten bedoeld bij de codes 1212 91 en 1212 92

X

1208 10 00

Meel van sojabonen

G

X

1209 11 00

Suikerbietenzaad, sporen daaronder begrepen

G

X

1209 19 00

Ander bietenzaad

G

X

1209 21 00

Zaad van luzerne

NG

1209 23 80

Zaad van rood zwenkgras

NG

1209 29 50

Lupinezaad

NG

1209 29 80

Ander

NG

1209 30 00

Zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen

NG

1209 91

Groentezaden

NG

1209 99 91

Zaad van planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen, ander dan
dat bedoeld bij code 1209 30

NG

1209 99 99

Andere zaden

G

1210

Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in
pellets; lupuline

G

1211 90 30

Tonkabonen, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in
poedervorm

NG

1212 10

Sint-jansbrood, sint-jansbroodpitten daaronder begrepen

G

X

1214 90 10

Mangelwortels (voederbieten), voederrapen en andere voederwortels

G

X

Hoofdstuk 13

GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN

1302 12 00

Plantensappen en plantenextracten van zoethout

NG

1302 13 00

Plantensappen en plantenextracten van hop

G

X

1302 20

Pectinestoffen, pectinaten en pectaten

G

X

1501 00 90

Vet van gevogelte, ander dan bedoeld bij de codes 0209 o 1503

G

1502 00 90

Ander rund-, schapen- of geitenvet

G

1503 00 19

Varkensstearine en oleostearine, andere dan bestemd voor industrieel
gebruik

G

X

1503 00 90

Andere

G

X

ex 1504

1504 10 10

X

Vetten en oliºn, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan,
ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, met uitzondering van de producten bedoeld bij code ex 1504 30 00 (walvistraan
of spermacetiolie)
Oliºn uit vislevers en fracties daarvan, met een gehalte aan vitamine A
van 2 500 of minder internationale eenheden per gram

X

X

G

X

NL
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GN-code

25.9.2001

Omschrijving

G

E

D

1504 20 10

Vaste fracties, van vetten en oliºn van vis, andere dan oliºn uit vislevers

G

X

ex 1504 30 10

Vaste fracties, van vetten en oliºn van zeezoogdieren, andere dan walvistraan of spermacetiolie

G

X

1505 10 00

Ruw wolvet

G

X

1507

Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

X

1508

Grondnotenolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd

G

X

1511 10 90

Ruwe olie, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie, andere

G

X

1511 90

Andere

G

X

1512

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd

G

X

1513

Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

15 13 11

Kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan

G

X

1513 19

Ruwe olie, andere

G

X

X

Palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
1513 21

Ruwe olie

G

X

1513 29

Ruwe olie, andere

G

X

1514

Raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan,
niet chemisch gewijzigd

G

X

1515

Andere plantaardige vetten en vette oliºn (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

G

X

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliºn, alsmede fracties daarvan,
geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of
geºlaïdinieerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid, met
uitzondering van de producten bedoeld bij code 1516 20 10

G

X

1516 20 10

Gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde Ðopal wax

NG

1517

Margarine, mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van
dierlijke of plantaardige vetten en oliºn

G

X

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliºn, alsmede fracties
daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen op
andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij code 1516;
mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliºn of
van fracties van verschillende vetten en oliºn bedoeld bij dit hoofdstuk,
niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders
onder begrepen

G ( 1)

X

1521 90 99

Bijenwas en was van andere insecten, andere dan ruw

G

1522 00 10

DØgras

G

X

1522 00 91

Droesem of bezinksel van olie; soapstocks

G

X

1601 00 10

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed;
bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie: van lever

G

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van
bloed:
1602 20 11
1602 20 19

Levers van ganzen of van eenden

X
X
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Omschrijving

G

E

D

Van varkens:
1602 41 90

Hammen en delen daarvan, van andere dan van varkens (huisdieren)

X

1602 42 90

Schouders en delen daarvan, van andere dan van varkens (huisdieren)

X

1602 49 90

Andere, mengsels daaronder begrepen, van andere dan van varkens
(huisdieren)

X

1602 50 31

Van runderen:

X

1602 50 39

X

1602 50 80

X
Andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten daaronder
begrepen:

1602 90 31

Van wild of van konijn

X

1602 90 41

Van rendieren

X

1602 90 69

Andere

X

1602 90 72

X

1602 90 74

X

1602 90 76

X

1602 90 78

X

1602 90 98

X

1603 00 10

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

1604

Bereidingen en conserven van vis, kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid
uit kuit

G

X

X ( 4)

Bereidingen en conserven van vis, geheel of in stukken, doch niet
fijngemaakt:
1604 11 00

Zalm

G

X

1604 13 11

Sardines in olijfolie

G

X

1604 13 90

Sardines, andere

G

X

1604 15

Makreel

G

X

1604 19 10

Zalmvissen, andere dan zalm

G

X

1604 19 50

Vis van de soort ÐOrcynopsis unicolor

G

X

1604 19 91

Filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken, bevroren

G

X

1604 19 92

Kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

G

X

1604 19 93

Koolvis (Pollachius virens)

G

X

1604 19 94

Heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

G

X

1604 19 95

Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of
vlaswijting (Pollachius pollachius)

G

X

1604 19 98

Andere

G

X

1604 20 05

Bereidingen van surimi

G

X

1604 20 10

Bereidingen van zalm

G

X

1604 20 30

Bereidingen van andere zalmvissen

G

X

ex 1604 20 50

Bereidingen van makreel van de soorten ÐScomber scombrus en
ÐScomber japonicus en van vis van de soort ÐOrcynopsis unicolor

G

X

ex 1604 20 90

Bereidingen van gerookte koolvis, van sprot, makreel (Scomber australasicus) en lamprei, fijngemaakt

G

X
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GN-code

25.9.2001

Omschrijving

G

E

D

1604 30

Kaviaar en kaviaarsurrogaten

G

X

1605

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van
andere ongewervelde waterdieren

G

X

1702 50 00

Chemisch zuivere fructose

G

X

1702 90 10

Chemisch zuivere maltose

G

X

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

G

X ( 5)

Hoofdstuk 18

CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN

1803

Cacaopasta, ook indien ontvet

G

X

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

G

X

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

G

X

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

G

X

ex Hoofdstuk 19

BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN
MELK; GEBAK, met uitzondering van de producten bedoeld bij de
codes 1901 20 00, 1901 90 91, 1902 20 30, 1904 20 95 en
1904 20 99

G

X

1901 20 00

Mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij
code 1905

NG

1901 90 91

Andere, bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose,
isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of
isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel, met
uitzondering van bereidingen in poeder voor menselijke consumptie
van producten bedoeld bij de codes 0401 tot en met 0404

NG

1902 20 30

Gevulde deegwaren, ook indien gekookt of op andere wijze bereid,
bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong

X

1904 20 95

Bereidingen voor menselijke consumptie op basis van rijst

X

1904 20 99

Andere

X

Hoofdstuk 20

BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE
PLANTENDELEN

X

2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur:

2001 90 60

Palmharten, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur

2003

Paddestoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan
in azijn of azijnzuur

G

X

2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn
of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij code 2006

G

X

2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn
of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij code
2006

G

X

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt
met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd)

G

X

2007 10

Gehomogeniseerde bereidingen van jam, vruchtengelei, marmelade,
vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen,
met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

G

X

2007 91

Citrusvruchten

G

X

X

G

X
X
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Omschrijving

G

E

D

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of
verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen
of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:
2008 11

Grondnoten

G

X

2008 19

Noten en andere zaden, andere dan grondnoten

G

X

2008 20 19

Ananas met toegevoegde alcohol

NG

2008 20 39
2008 20 51

NG
G

X

2008 20 59

G

X

2008 20 71

G

X

2008 20 79

G

X

2008 20 91

G

X

2008 20 99

G

X

G

X

2008 30 31

G

X

2008 30 39

G

X

G

X

2008 30 55

G

X

2008 30 59

G

X

2008 30 71

G

X

2008 30 75

G

X

2008 30 79

G

X

2008 30 91

G

X

2008 30 99

G

X

G

X

2008 40 21

G

X

2008 40 29

G

X

2008 40 39

G

X

G

X

2008 60 31

G

X

2008 60 39

G

X

G

X

2008 60 69

G

X

2008 60 79

G

X

2008 60 99

G

X

G

X

2008 70 31

G

X

2008 70 39

G

X

2008 70 59

G

X

Aardbeien, met uitzondering van de producten bedoeld bij code
2008 80 19

G

X

Palmharten

G

2008 30 11

2008 30 51

2008 40 11

2008 60 11

2008 60 59

2008 70 11

ex 2008 80
2008 91 00

Ananas zonder toegevoegde alcohol

Citrusvruchten met toegevoegde alcohol

Citrusvruchten zonder toegevoegde alcohol

Peren met toegevoegde alcohol

Kersen met toegevoegde alcohol

Kersen zonder toegevoegde alcohol

Perziken met toegevoegde alcohol

X

X

C 270 E/58
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Omschrijving

G

E

D

Mengsels, met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes
2008 92 16 en 2008 92 18

G

X

Andere mengsels met toegevoegde alcohol

G

X

2008 99 19

G

X

2008 99 23

G

X

2008 99 25

G

X

2008 99 26

G

X

2008 99 28

G

X

2008 99 36

G

X

2008 99 38

G

X

2008 99 40

G

X

G

X

2008 99 45

G

X

2008 99 46

G

X

2008 99 47

G

X

2008 99 49

G

X

2008 99 53

G

X

2008 99 55

G

X

2008 99 61

G

X

2008 99 62

G

X

2008 99 68

G

X

2008 99 72

G

X

2008 99 74

G

X

2008 99 79

G

X

2008 99 85

G

X

2008 99 91

G

X

2008 99 99

G

X

G

X

2009 11 91

G

X

2009 11 99

G

X

G

X

2009 19 91

G

X

2009 19 99

G

X

G

X

2009 20 91

G

X

2009 20 99

G

X

G

X

2009 30 31

G

X

2009 30 39

G

X

2009 30 51

G

X

2009 30 55

G

X

2009 30 59

G

X

2009 30 91

G

X

2009 30 95

G

X

2009 30 99

G

X

2008 99 11

2008 99 43

2009 11 19

2009 19 19

2009 20 19

2009 30 19

Andere mengsels zonder toegevoegde alcohol

Bevroren sinaasappelsap

Sinaasappelsap, ander dan bevroren

Sap van pompelmoezen of van pomelo’s

Sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd
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Omschrijving

E

D

G

X

2009 40 30

G

X

2009 40 91

G

X

2009 40 93

G

X

2009 40 99

G

X

G

X

2009 70 30

G

X

2009 70 91

G

X

2009 70 93

G

X

2009 70 99

G

X

G

X

2009 80 36

G

X

2009 80 38

G

X

2009 80 50

G

X

2009 80 61

G

X

2009 80 63

G

X

2009 80 69

G

X

2009 80 71

G

X

2009 80 73

G

X

2009 80 83

G

X

2009 80 84

G

X

2009 80 86

G

X

2009 80 88

G

X

2009 80 89

G

X

2009 80 95

G

X

2009 80 96

G

X

2009 80 97

G

X

2009 80 99

G

X

G

X

2009 90 29

G

X

2009 90 39

G

X

2009 90 41

G

X

2009 90 49

G

X

2009 90 51

G

X

2009 90 59

G

X

2009 90 71

G

X

2009 90 73

G

X

2009 90 79

G

X

2009 90 92

G

X

2009 90 94

G

X

2009 90 95

G

X

2009 90 96

G

X

2009 90 97

G

X

2009 90 98

G

X

2009 70 19

2009 80 19

2009 90 19

Ananassap

G

Appelsap

Sap van andere vruchten of groenten, niet onderling vermengd

Mengsels van sappen

NL
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GN-code

ex Hoofdstuk 21

25.9.2001

Omschrijving

G

DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE, met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes 2106 90 30,
2106 90 51, 2106 90 55 en 2106 90 59

E

D

X

2101 11

Extracten, essences en concentraten van koffie

G

X

2101 12

Preparaten op basis van extracten, essences of concentraten van koffie
of op basis van koffie

G

X

2101 30

Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

G

X

2102 10

Levende gist

G

X

2102 20 11

Inactieve gist, in tabletten, in blokken of in dergelijke vormen, dan wel
in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking
van niet meer dan 1 kg

G

X

2102 20 19

Andere inactieve gist

NG

2102 30 00

Samengesteld bakpoeder

G

X

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd

G

X

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

G

X

2105 00

Consumptie-ijs

G

X

2106 90 10

Preparaten Ðfondues genaamd

G ( 1)

X

2106 90 20

Samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van
reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

G

X

2106 90 92

Suikerstroop, andere dan gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

G

X

G

X

2106 90 98
ex Hoofdstuk 22

DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN, met
uitzondering van de producten bedoeld bij de codes 2204 10 11 tot
en met 2204 30 10, 2206 00 10 en 2208 40

2202 10 00

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd

G

X

2202 90

Andere alcoholvrije dranken

G

X

2203 00

Bier van mout

NG

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische
planten of met aromatische stoffen

G

X

2206

Andere gegiste dranken, mengsels van gegiste dranken en mengsels van
gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders
onder begrepen:

G

X

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van
80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

G (6)

X

2208 90 91

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van
minder dan 80 % vol

G (6)

X

G (6)

X

G

X

2208 90 99
2209

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur

X

NL
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C 270 E/61

Omschrijving

G

E

D

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van
andere bewerkingen van peulvruchten, ook indien in pellets
2302 50 00

Van peulvruchten

G

2307 00 19

Andere wijnmoer

G

X

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten, van de soort gebruikt voor het voederen van
dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen:
2308 90 19

Andere draf (droesem) van druiven

G

2308 90 90

Andere

NG

2309 10 90

Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein, andere dan dat bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de codes 1702 30 51 tot
en met 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel
of zuivelproducten

G

X

Andere bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:
2309 90 10

Visperswater en perswater van zeezoogdieren (Ðsolubles)

NG

2309 90 91

Bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd

G

X

2309 90 93

Zogenaamde Ðpremelanges

X

G

2309 90 95

Andere

G

X

G

X
X

2309 90 97
Hoofdstuk 24

TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSURROGATEN

G

2519 90 10

Magnesiumoxide, ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcarbonaat

NG

2522

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij code 2825

NG

2523

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien
gekleurd

NG

Hoofdstuk 27

MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS

NG

2801

Fluor

NG

2802

Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel

NG

2804

Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen, met uitzondering van de
producten bedoeld bij code 2804 69 00

NG

2806

Waterstofchloride; chlorozwavelzuur

NG

2807

Zwavelzuur; oleum

NG

2808 00 00

Salpeterzuur; nitreerzuren

NG

2809

Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur en polyfosforzuren

NG

2810 00

Booroxiden; boorzuren

NG

2811

Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen

NG

2812

Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen:

NG

2813

Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit

NG

2814

Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia)

G

X

2815

Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende potas);
natriumperoxide en kaliumperoxide

G

X
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Omschrijving

G

E

D

2817 00 00

Zinkoxide; zinkperoxide

G

X

2818 10

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald

G

X

2819

Chroomoxiden en chroomhydroxiden

G

X

2820

Mangaanoxiden

G

X

2823 00 00

Titaanoxiden

G

X

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan;
andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden,
met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes 2825 10 00
en 2825 80 00

NG

2825 10 00

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan

G

X

2825 80 00

Antimoonoxiden

G

X

2826

Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten

NG

ex 2827

Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden, met uitzondering van de producten
bedoeld bij de codes 2827 10 00 en 2827 32 00

NG

2827 10 00

Ammoniumchloride

G

X

2827 32 00

Aluminiumchloride

G

X

2828

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten;
hypobromieten

NG

2829

Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten

NG

ex 2830

Sulfiden; polysulfiden, met uitzondering van de producten bedoeld bij
code 2830 10 00

NG

2830 10 00

Natriumsulfiden

G

2831

Dithionieten en sulfoxylaten

NG

2832

Sulfieten; thiosulfaten

NG

2833

Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten

NG

Nitrieten; nitraten, met uitzondering van de producten bedoeld bij code
2834 10 00

NG

2834 10 00

Nitrieten

G

X

2835

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten), fosfaten en polyfosfaten

G

X

ex 2836

Carbonaten; peroxocarbonaten; ammoniumcarbamathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit, met uitzondering van de producten
bedoeld bij de codes 2836 20 00, 2836 40 00 en 2836 60 00

NG

2836 20 00

Dinatriumcarbonaat

G

X

2836 40 00

Kaliumcarbonaten

G

X

2836 60 00

Bariumcarbonaat

G

X

2837

Cyaniden, cyanideoxyden en complexe cyaniden

NG

2838 00 00

Fulminaten, cyanaten en thiocyanaten

NG

2839

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit

NG

2840

Boraten; peroxoboraten

NG

Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren, met uitzonderingen van de producten bedoeld bij code 2841 61 00

NG

Kaliumpermanganaat

G

ex 2825

ex 2834

ex 2841
2841 61 00

X

X
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G

E

D

2842

Andere anorganische zouten en peroxozouten, met uitzondering van
aziden

NG

2843

Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen

NG

ex 2844 30 11

Andere dan ruwe cermets, resten en afvallen van uranium waaruit
U 235 is afgescheiden)

NG

ex 2844 30 51

Andere dan ruwe cermets, resten en afvallen van thorium

NG

2845 90 90

Deuterium en verbindingen daarvan, andere; waterstof en verbindingen
daarvan verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze
producten bevatten

NG

2846

Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen,
van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen

NG

2847 00 00

Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum

NG

2848 00 00

Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden
(fosforijzer)

NG

Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van de
producten bedoeld bij de codes 2849 20 00 en 2849 90 30

NG

2849 20 00

Siliciumcarbide

G

X

2849 90 30

Wolfraamcarbiden

G

X

Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch
welbepaald, andere dan verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij
code 2849 zijn, met uitzondering van de producten bedoeld bij code
2850 00 70

NG

2850 00 70

Siliciden

G

2851 00

Andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water daaronder begrepen);
vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht; amalgamen, andere dan die van edele metalen

NG

2901

Acyclische koolwaterstoffen

NG

2903

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen

G

2904 10 00

Derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en ethylesters daarvan

NG

2904 20 00

Derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten

G

2904 90

Andere derivaten

NG

Acrylische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, met uitzondering van de producten bedoeld bij de
codes 2905 43 00, 2904 44 en 2905 45 00

G

2905 45 00

Glycerol

NG

2906

Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

NG

2907 11 00

Eenwaardige fenolen

NG

ex 2849

ex 2850

ex 2905

2907 12 00

NG

2907 13 00

NG

2907 14 00

NG

2907 15 90

Naftolen en zouten daarvan, andere dan 1-naftol

G

2907 19 00

Andere

NG

2907 21 00

Meerwaardige fenolen

NG

X

X

X

X

X
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G

2907 22 10

Hydrochinon

G

2907 22 90

Andere

NG

2907 23 00

Meerwaardige fenolen

NG

2907 29 00

E

D

X

NG

2907 30 00

Fenolalcoholen

NG

2908

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen

NG

2909

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

G

2910

Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

NG

2911 00 00

Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende
groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

NG

Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyd, met uitzondering van
de producten bedoeld bij code 2912 41 00

NG

2912 41 00

Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde)

G

2913 00 00

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld
bij code 2912

NG

Ketonen en chinonen, ook indien met zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes 2914 11 00, 2914 21 00
en 2914 22 00

NG

2914 11 00

Aceton

G

X

2914 21 00

Kamfer (bornaan-2-on)

G

X

2914 22 00

Cyclohexanon en methylcyclohexanonen

G

X

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-,
sulfo-, nitro en nitrosoderivaten daarvan

G

X

2916 11 10

Acrylzuur

G

X

2916 11 90

Zouten van acrylzuur

NG

2916 12

Esters van acrylzuur:

G

2916 13 00

Methacrylzuur en zouten daarvan

NG

2916 14

Esters van methacrylzuur

G

2916 15 00

Oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan

NG

2916 19

Andere

NG

2916 20 00

Eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van
cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden
en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan

NG

2916 31 00

Eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden,
halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan

NG

ex 2912

ex 2914

2916 32
2916 39 00
ex 2917

NG
NG

Meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden,
halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, met uitzondering van de producten
bedoeld bij de codes 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00,
2917 35 00 en 2917 36 00

NG

X

X

X

X
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E

D

2917 11 00

Oxaalzuur en zouten en esters daarvan

G

X

2917 12 10

Adipinezuur en zouten daarvan

G

X

2917 14 00

Maleïnezuuranhydride

G

X

2917 32 00

Dioctylorthoftalaten

G

X

2917 35 00

Ftaalzuuranhydride

G

X

2917 36 00

Tereftaalzuur en zouten daarvan

G

X

Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide
anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmde halogeen-,
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan, met uitzondering van de
producten bedoeld bij de codes 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00,
2918 22 00 en 2918 29 10

NG

2918 14 00

Citroenzuur

G

X

2918 15 00

Zouten en esters van citroenzuur

G

X

2918 21 00

Salicylzuur en zouten daarvan

G

X

2918 22 00

O-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan

G

X

2918 29 10

Sulfosalicylzuren en hydroxynaftoºzuren, alsmede zouten en esters
daarvan

G

X

2919 00

Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen,
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

NG

2920

Esters van andere anorganische zuren alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro en nitrosoderivaten van deze producten

NG

2921

Aminoverbindingen

G

X

2922

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen

G

X

2923

Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere
fosfoaminolipiden

NG

2924 10 00

Acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten

G

X

2924 21

Ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten

G

X

2924 29 30

Paracetamol (ÐINN)

G

X

2924 29 90

Andere amidoverbindingen van carbonzuren

G

X

2925

Imidoverbindingen van carbonzuren en iminoverbindingen

NG

Nitrillen (cyaanverbindingen), met uitzondering van de producten bedoeld bij code 2926 10 00

NG

2926 10 00

Acrylonitril

G

X

2927 00 00

Diazo-, azo- en azoxyverbindingen

G

X

2928 00 90

Organische derivaten van hydrazine

NG

2929 10

Isocyanaten

G

ex 2918

ex 2926

X
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Organische zwavelverbindingen

G

NG

2930 30 00

NG
G

X

2930 90 12

G

X

2930 90 14

G

X

2930 90 16

G

X

2930 90 20

G

X

2930 90 70

G

X

2931 00

Organische zwavelverbindingen

D

NG

2930 20 00

2930 40 90

E

Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen

NG

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend ØØn of meer zuurstofatomen als hetero-atoom, met uitzondering van de producten bedoeld bij
de codes 2932 12 00, 2932 13 00 en 2932 21 00

NG

2932 12 00

2-furaldehyd (furfuraldehyd)

G

X

2932 13 00

Furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol

G

X

2932 21 00

Cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen

G

X

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend ØØn of meer stikstofatomen als hetero-atoom, met uitzondering van de producten bedoeld bij
code 2933 61 00

NG

2933 61 00

Melamine

G

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen

NG

2935 00 90

Sulfonamidoverbindingen

G

2938

Glucosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd,
alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

NG

2940 00 10

Ramnose, raffinose en mannose

NG

2940 00 90

Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose; ethers en esters van suikers, alsmede zouten daarvan,
andere dan de producten bedoeld bij de codes 2937, 2938 en 2939,
andere dan ramnose, raffinose en mannose

G

2941 20 30

Dihydrostreptomycine, alsmede zouten, esters en hydraten daarvan

NG

2942 00 00

Andere organische verbindingen

NG

3102

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen

G

X

3103 10

Superfosfaat

G

X

3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet
meer dan 10 kg

G

X

ex 3201 90 90

Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede
zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan, met uitzondering
van looiextracten van eucalyptus, looiextracten afgeleid van gambir en
van myrobalanen, en ander looiextracten van plantaardige oorsprong

NG

3203 00 90

Kleurstoffen van dierlijke oorsprong en preparaten op basis daarvan

NG

3204

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald;
preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van
synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als Ðlichtgevende stoffen (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

G

ex 2932

ex 2933

X

X

X

X
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G

3205 00 00

Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op
basis van verflakken

NG

3206

Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op
dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de codes 3203, 3204 en
3205; anorganische producten van de soort gebruikt als Ðlichtgevende
stoffen (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

G

3207

Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen en bereide verfstoffen,
verglaasbare samenstellingen, engobes, vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten, van de soort gebruikt voor keramiek, voor het
emailleren of voor glaswerk; glasfritten en ander glas, in de vorm
van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken

NG

3208

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde
natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig
medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk

NG

3209

Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde
natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium

NG

3210 00

Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van leder (lederverven)

NG

3211 00 00

Bereide siccatieven

NG

3212

Pigmenten gedispergeerd in een niet-waterig medium, als vloeistof of
als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliºn; kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein

NG

3213

Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak,
plakkaatverf en kleurpasta’s, in tabletten, in tubes, in flesjes, in bakjes
of in dergelijke verpakkingsmiddelen

NG

3214

Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste
preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren
van metselwerk

NG

3215

Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook indien geconcentreerd of in vaste vorm

NG

Hoofdstuk 33

ETHERISCHE OLI¸N EN HARSAROMA’S; PARFUMERIE¸N, TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN

NG

Hoofdstuk 34

ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUKTEN; WASMIDDELEN,
SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA’S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS

NG

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne

G

3502 90 90

Albuminaten en andere derivaten van albuminen

NG

3503 00

Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook
indien aan het oppervlak bewerkt) en derivaten daarvan; Ðisinglass;
andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij code 3501

NG

3504 00 00

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten
daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom

NG

3505 10 50

Zetmeel, door ethervorming of door verestering gewijzigd

NG

E

D

X

X
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G

3506

Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch elders
onder begrepen; als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten,
in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg

NG

3507

Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder
begrepen

G

Hoofdstuk 36

KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN

NG

Hoofdstuk 37

PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE

NG

3801

Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op
basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta’s, van
blokken, van platen of van andere halffabrikaten

NG

3802

Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk
zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen

G

3803

Tallolie, ook indien geraffineerd

NG

3804

Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of chemisch behandeld, ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering van de bij code
3803 bedoelde tallolie

NG

3805

Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende olie, verkregen door distillatie of door andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfietterpentijnolie en ander ruw
paracymeen; voornamelijk uit alpha-terpineol bestaande pijnolie

NG

3806

Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie
van colofonium; gesmolten harsen

NG

3807 00

Houtteer; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek;
brouwerspek en dergelijke preparaten op basis van colofonium, van
harszuren of van plantaardig pek

NG

3808

Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen
tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel vookomend als bereidingen
of in de vorm van artikelen

NG

ex 3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of
van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten, van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie,
in de lederindustrie of in dergelijke industrieºn, elders genoemd noch
elders onder begrepen, met uitzondering van de producten bedoeld bij
code 3809 10

NG

3810

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere
hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeeren laspoeder en soldeer- en laspasta’s, samengesteld uit metaal en
andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden
of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes

NG

3811

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke
preparaten), voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor
dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie

NG

3812

Bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd, noch elders
onder begrepen; bereide anti-oxidanten en andere stabilisatiemiddelen
van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof

NG

3813 00 00

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen

NG

E

D

X

X
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G

E

D

3814

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling,
elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis

NG

3815

Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders
genoemd noch elders onder begrepen

NG

3816 00 00

Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, andere dan die bedoeld bij code 3801

NG

3817

Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere
dan die bedoeld bij de codes 2707 of 2902:

G

3819 00 00

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische
krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten
aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

NG

3820 00 00

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

NG

3821 00 00

Bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen

NG

3823

Industriºle eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriºle vetalcoholen

G

ex 3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische
producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieºn, elders genoemd noch elders onder begrepen, met uitzondering
van de producten bedoeld bij code 3824 60

NG

3901

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen

G

X

3902

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen

G

X

3903

Polymeren van styreen, in primaire vormen

G

X

3904

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen

G

X

3905

Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in primaire vormen; andere vinylpolymeren in primaire vormen

NG

3906 10 00

Polymethylmethacrylaat

G

3906 90

Andere acrylpolymeren in primaire vormen

NG

Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen;
polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters, in
primaire vormen, met uitzondering van de producten bedoeld bij de
codes 3907 10 00, 3907 60 00 en 3907 99

NG

3907 10 00

Polyacetalen

G

X

3907 60 00

Polyethyleentereftalaat

G

X

3907 99

Andere polyesters, andere dan onverzadigde

G

X

3908

Polyamiden in primaire vormen

G

X

3909

Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen

NG

3910

Siliconen in primaire vormen

NG

3911

Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden,
polysulfonen en andere producten, genoemd in aantekening 3 op dit
hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire
vormen

NG

3912

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders
onder begrepen, in primaire vormen

NG

ex 3907

X

X

X
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3913

Natuurlijke polymeren en gewijzigde natuurlijke polymeren, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen

NG

3914

Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de codes 3901 tot en met
3913, in primaire vormen

NG

3915

Resten en afval, van kunststof

NG

3916

Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede
meer bedraagt dan 1mm, alsmede staven en profielen, van kunststof,
ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking
hebben ondergaan

NG

3917

Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor, van kunststof

NG

3918

Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in
tegels; wand- en plafondbekleding van kunststof, als bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk

NG

3919

Platen, vellen, foliºn, stroken, strippen en andere platte producten, van
kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen

NG

3920

Andere platen, vellen, foliºn, stroken en strippen, van kunststof zonder
celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd
met andere stoffen, niet op een drager

G

ex 3921

Andere platen, vellen, foliºn, stroken en strippen, van kunststof, met
uitzondering van de producten bedoeld bij code 3921 90 19

NG

3921 90 19

Andere platen, vellen, foliºn, stroken en strippen, van kunststof, andere
dan de producten met celstructuur: van polyesters, andere dan gegolfde
platen en vellen

G

3922

Badkuipen, douchebakken, wasbakken, bidets, closetpotten, -brillen en
-deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof

NG

ex 3923

Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen,
deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof, met uitzondering
van de producten bedoeld bij code 3923 21 00

NG

3923 21 00

Zakken van polymeren van ethyleen

G

3924

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van kunststof

NG

3925

Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd
noch elders onder begrepen

NG

3926

Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld
bij de codes 3901 tot en met 3914

NG

RUBBER EN WERKEN DAARVAN, met uitzondering van de producten
bedoeld bij code 4010

NG

4010

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber

G

X

ex 4104

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen van runderen, van
paarden of van paardachtigen, andere dan de producten bedoeld bij
code 4104 10 91

G

X

4105 20 00

Schapenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van
schapen, tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt,
andere dan de producten bedoeld bij de codes 4108 en 4109

G

X

4106 20 00

Tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt

G

X

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren,
alsmede leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet-behaarde
dieren, andere dan de producten bedoeld bij de codes 4108 en 4109,
met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes 4107 10 10,
4107 29 10 en 4107 90 10

NG

ex Hoofdstuk 40

ex 4107

X

X

X
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4108 00

Zeemleder

G

X

4109 00 00

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

G

X

4111 00 00

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen,
vellen of strippen, ook indien op rollen

G

X

4201 00 00

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden, kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, hondendekken en dergelijke
artikelen daaronder begrepen), ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is

NG

4202

Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, etuis, foedralen en
kokers voor kijkers, voor camera’s, voor wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnaies, kaartentassen, sigarettenkokers, tabakszakken,
gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor
sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes,
poederdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulkanfiber of van karton, of geheel of
voor het grootste deel bekleed met deze stoffen of met papier

G

X

4203

Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder

G

X

4204 00

Artikelen voor technisch gebruik, van leder of van kunstleder

NG

4205 00 00

Andere werken van leder of van kunstleder

NG

4206

Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of
van pezen:

NG

Hoofdstuk 43

PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT

NG

4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild,
ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een
dikte van meer dan 6 mm:

NG

4407 24

Virola, mahogany, imbuia en balsa

X

4407 25

Dark red meranti, light red meranti en meranti bakau

X

4407 26

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti en alan

X

4407 29

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumØ, obeche, sapelli, sipo, acajou d’Afrique, makorØ, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibØtou, limba, azobØ, palissandre de Rio, palissandre de Para en palissandre de Rose

X

4408

Fineer en hout in platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of
geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding,
met een dikte van niet meer dan 6 mm

4408 31

Dark red meranti en meranti bakau

X

4408 39

Andere

X

4410

Spaanplaat en dergelijke plaat van hout of van andere houtachtige
stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische
bindmiddelen

G

X

4411

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien
gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen

G

X

4412

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke
wijze gelaagd hout

G

X

4412 13

Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen met een
dikte van niet meer dan 6 mm, met ten minste ØØn der buitenste lagen
van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk

X

4412 22

Ander, met ten minste ØØn der buitenste lagen van ander hout dan
naaldhout, met ten minste ØØn der buitenste lagen van tropisch hout
bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk

X

NG
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4412 92

Ander, met ten minste ØØn der buitenste lagen van tropisch hout
bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk

4414 00 10

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke,
van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op
dit hoofdstuk

NG

4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van
hout; kabelhaspels van hout; laadborden en andere laadplateaus van
hout; opzetranden voor laadborden, van hout

NG

4418 10

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, panelen voor parketvloeren en dakspanen
(Ðshingles en Ðshakes), van hout

G

X

G

X

G

X

4418 20 10
4418 30 10

X
X

4418 10 10

Vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, van tropische
houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk

X

4418 20 10

Deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk

X

4420 10 11

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor
goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en
andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander
dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94

G

X

X

G

X

X

G

X

X

KURK EN KURKWAREN, andere dan de producten bedoeld bij code
4503

NG

4503

Werken van natuurkurk

G

X

Hoofdstuk 46

VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK

G

X

4601 20 90

Matten en horden van plantaardig materiaal, andere dan van vlechten
of dergelijke artikelen van code 4601 10

ex Hoofdstuk 48

PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN,
met uitzondering van de producten bedoeld bij code 4820 10 30

NG

4820 10 30

Zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs

G

X

4903 00 00

Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen

G

X

4905 10 00

Globes

G

X

4908

Decalcomanieºn van alle soorten

G

X

4909 00

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten
met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of
met garneringen, al dan niet met enveloppe

G

X

4910 00 00

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen

G

X

4911

Ander drukwerk, prenten, gravures en foto’s daaronder begrepen

G

X

Hoofdstuk 50

ZIJDE

G ( 7)

X

WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GAREN EN WEEFSELS VAN
PAARDENHAAR (CRIN), met uitzondering van de producten bedoeld
bij code 5105

G (7)

X

Hoofdstuk 52

KATOEN

G (7)

X

Hoofdstuk 53

ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN
WEEFSELS DAARVAN

G (7)

X

Hoofdstuk 54

SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN

G (7)

X

Hoofdstuk 55

SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS

G (7)

X

(7)

X

ex 4420 90 10
4420 90 91
ex Hoofdstuk 45

ex Hoofdstuk 51

Hoofdstuk 56

WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS;
BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN

X

G
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Hoofdstuk 57

TAPIJTEN

G ( 7)

X

Hoofdstuk 58

SPECIALE WEEFSELS. GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIE¸N; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK

G (7)

X

Hoofdstuk 59

WEEFSELS, GEˇMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN;
TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN

G (7)

X

Hoofdstuk 60

BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK

G (7)

X

Hoofdstuk 61

KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK

G (7)

X

Hoofdstuk 62

KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF
HAAKWERK

G (7)

X

Hoofdstuk 63

ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE;

G (7)

X

Hoofdstuk 64

SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN
DAARVAN

G

X

Hoofdstuk 65

HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN

NG

Hoofdstuk 66

PARAPLU’S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN,
RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN

G

Hoofdstuk 67

GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN
VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR

NG

Hoofdstuk 68

WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN
MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN

NG

Hoofdstuk 69

KERAMISCHE PRODUCTEN

G

X

Hoofdstuk 70

GLAS EN GLASWERK

G

X

ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIE¸N; MUNTEN, met uitzondering van de producten bedoeld bij code 7117

NG

Fancybijouterieºn

G

GIETIJZER, IJZER EN STAAL, met uitzondering van de producten
bedoeld bij code 7202

NG

7202

Ferrolegeringen

G

Hoofdstuk 73

WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL

NG

Hoofdstuk 74

KOPER EN WERKEN VAN KOPER

G

Hoofdstuk 75

NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL

NG

ex Hoofdstuk 76

ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM, met uitzondering van
de producten bedoeld bij code 7601

G

X

ex Hoofdstuk 78

LOOD EN WERKEN VAN LOOD, met uitzondering van de producten
bedoeld bij code 7801

G

X

ex Hoofdstuk 79

ZINK EN WERKEN VAN ZINK, met uitzondering van de producten
bedoeld bij de codes 7901 en 7903

G

X

ex Hoofdstuk 81

ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE
STOFFEN, met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes
8101 10 00, 8101 91 10, 8102 10 00, 8102 91 10, 8104 11 00,
8104 19 00, 8107 10 10, 8108 10, 8109 10 10, 8110 00 11, 8112 20 31,
8112 30 20, 8112 91 en 8113 00 20

G

X

ex Hoofdstuk 71

7117
ex Hoofdstuk 72

X

X

X

X
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GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN
ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL
METAAL

Hoofdstuk 83

25.9.2001

G

E

D

G

X

ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN

G

X

KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES EN TOESTELLEN,
ALSMEDE DELEN DAARVAN, met uitzondering van de producten
bedoeld bij de codes 8401 10 00 en 8407 21 10

NG

8401 10 00

Kernreactoren

G

X

8407 21 10

Motoren voor de voortstuwing van schepen, buitenboordmotoren, met
een cilinderinhoud van niet meer dan 325 cm3

G

X

ex Hoofdstuk 85

ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN,
ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN
OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR
TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN, met uitzondering van de producten bedoeld bij de codes
8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527,
ex 8528, 8529, 8540 11 en 8540 12

NG

8516 50 00

Microgolfovens

G

X

8519

Platenspelers, elektrogrammofoons, cassettespelers en andere toestellen
voor het weergeven van geluid, niet uitgerust voor het opnemen van
geluid

G

X

8520 32 99

Digitaal werkend, anders dan werkend met cassettes

G

X

8520 39 90

Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere
toestellen voor het opnemen van geluid, andere dan werkend met
magneetbanden op spoelen en geschikt voor opname of weergave
van geluid, hetzij met een enkelvoudige bandsnelheid van 19 cm/sec,
hetzij met een bandsnelheid van 19 cm/sec of lager

G

X

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

G

X

8525

Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het
opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera’s; videocamera’s
voor stilstaand beeld (zogenaamde still image videocamera’s) en andere
videocamera-opnametoestellen

G

X

8527

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie of radio-omroep,
ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het
opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

G

X

ex 8528

Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden, met uitzondering van de producten
bedoeld bij code 8528 13 00; videomonitors en videoprojectietoestellen

G

X

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de codes 8525
tot en met 8528

G

X

8540 11

Kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie, buizen voor
videomonitors daaronder begrepen

G

X

G

X

Hoofdstuk 86

ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN,
ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER

NG

8702

Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen

G

X

8703

Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen
voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij code 8702), motorvoertuigen van het type Ðstation-wagon of Ðbreak en racewagens daaronder begrepen:

G

X

8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90 00

Automobielen voor goederenvervoer

G
G
G
G
G
G

X
X
X
X
X
X

ex Hoofdstuk 84

8540 12
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8705

Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens,
kraanauto’s, brandweerauto’s, automobielen met menginstallatie voor
beton, veegauto’s, sproeiauto’s, werkplaatsauto’s, röntgenauto’s), andere
dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van
goederen

G

X

8706 00

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de codes 8701
tot en met 8705

G

X

8707

Carrosserieºn voor motorvoertuigen bedoeld bij de codes 8701 tot en
met 8705, cabines daaronder begrepen

G

X

8708

Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de codes 8701
tot en met 8705

G

X

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op
haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen
over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken
van perronwagentjes; delen daarvan

G

X

8710 00 00

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook indien met bewapening; delen
en onderdelen daarvan

NG

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan;
zijspanwagens

G

X

8712 00

Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor

G

X

8714

Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de codes 8711 tot
en met 8713

G

X

8715 00

Kinderwagens en delen daarvan

NG

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan

NG

Hoofdstuk 88

LUCHTVAART EN RUIMTEVAART

NG

Hoofdstuk 89

SCHEEPVAART

NG

Hoofdstuk 90

OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN VOOR DE FOTOGRAFIE EN
DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE
EN CHIRURGISCHE APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

G

X

Hoofdstuk 91

UURWERKEN

G

X

Hoofdstuk 92

MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

NG

ex Hoofdstuk 94

MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN;
VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS
ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN, met uitzondering van de producten bedoeld bij code 9405

NG

ex 9401 50 00

Zitmeubelen van rotting of van bamboe

X

ex 9403 40

Meubelen van tropisch hout, bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op
hoofdstuk 44, van de soort gebruikt in keukens

X

ex 9403 80 00

Meubelen van rotting of van bamboe

X

ex 9403 90 30

Delen van meubelen, bedoeld bij de codes 9403 30, 9403 40, 9403 50,
9403 60 en 9403 80 00, van tropisch hout bedoeld bij aanvullende
aantekening 1 op hoofdstuk 44, van rotting of van bamboe

X

ex 9403 90 90
9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen;
lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde
noch elders onder begrepen delen daarvan

X
G

X
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GN-code

ex Hoofdstuk 95
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Omschrijving

G

SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN
SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN, met uitzondering van de producten bedoeld bij code 9503

NG

9503

Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten

G

Hoofdstuk 96

DIVERSE WERKEN

NG

E

D

X

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende
communautaire bepalingen.
(2) Het preferentiºle recht voor garnalen bedoeld bij GN-code 0306 13, van oorsprong uit een land dat overeenkomstig bijlage I in
aanmerking komt voor de bijzondere regelingen ter bestrijding van de productie van en handel in verdovende middelen, bedraagt
3,6 %.
(3) Voor afgesneden bloemen bedoeld bij GN-code 0603, van oorsprong uit de landen die overeenkomstig bijlage I in aanmerking komen
voor de bijzondere regelingen ter bestrijding van de productie van en handel in verdovende middelen, wordt geacht dat een land aan
de in artikel 30 gestelde voorwaarden voldoet, wanneer de preferentiºle invoer uit dat land meer bedraagt dan het cijfer halverwege
tussen de hoogste invoer en de gemiddelde invoer over de afgelopen vier jaar van het land waarvoor dat cijfer het hoogst is.
4
( ) Voor de conserven van tonijn bedoeld bij de GN-codes 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 en 1604 20 70, van oorsprong uit de landen die overeenkomstig bijlage I in aanmerking komen voor de bijzondere regelingen ter bestrijding van de productie
van en handel in verdovende middelen, zal het voldoen aan de voorwaarden van artikel 30 voor een welbepaald land worden
onderzocht wanneer de preferentiºle invoer van de betrokken producten uit dat land meer bedraagt dan de gemiddelde invoer in de
laatste drie jaar.
(5) Voor producten bedoeld bij de GN-codes 1704 10 91 en 1704 10 99, van oorsprong uit een land dat overeenkomstig bijlage I in
aanmerking komt voor de bijzondere regelingen ter bestrijding van de productie van en handel in verdovende middelen, wordt het
specifieke recht beperkt tot 16 % van de douanewaarde.
6
( ) De in artikel 7, leden 2 en 3, en artikel 8, lid 1, bedoelde tariefverlaging voor producten vallende onder de GN-codes 2207,
2208 90 91 en 2208 90 99 bedraagt 15 % van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
(7) De in artikel 7, leden 2 en 3, en artikel 8, lid 1, bedoelde tariefverlaging voor producten van dit hoofdstuk bedraagt 30 % van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
Richtlijn 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap
van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieºn motorvoertuigen
(2001/C 270 E/06)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 318 def.  2001/0135(COD)
(Door de Commissie ingediend op 14 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

5 km/u mogelijk. Maatgevend bij de afstelling van snelheidsbegrenzers is de technische nauwkeurigheid die momenteel kan worden bereikt, en meetfouten zijn toegestaan
binnen een zekere marge.
(7) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag, kunnen de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk
invoering van wijzigingen van de communautaire regelingen inzake de installatie en het gebruik van snelheidsbegrenzers bij bepaalde categorieºn zware voertuigen, niet
goed door de lidstaten worden gerealiseerd, en is het vanwege de omvang van de maatregel beter dat de Gemeenschap zich hiermee belast. Deze richtlijn beperkt zich tot
het minimum dat is vereist om deze doelstellingen te bereiken en gaat niet verder dan wat daartoe nodig is.

Overwegende hetgeen volgt:
(1) De veiligheid van het vervoer en milieukwesties die verband houden met vervoer zijn essentieel bij het verzekeren
van duurzame mobiliteit.

(8) Richtlijn 92/6/EEG dient dienovereenkomstig te worden
gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

(2) Gebleken is dat snelheidsbegrenzers voor de zware categorieºn motorvoertuigen de verkeersveiligheid en de milieubescherming gunstig beïnvloeden.

Artikel 1
Richtlijn 92/6/EEG wordt als volgt gewijzigd:

(3) Onderzoek heeft uitgewezen dat verdere verbetering op
deze gebieden zal worden bereikt, indien ook voor lichtere
categorieºn motorvoertuigen installatie en gebruik van
snelheidsbegrenzers verplicht worden gesteld.

1. Artikel 1 wordt vervangen door het volgende:
ÐArtikel 1

(4) Richtlijn 92/6/EEG bepaalde dat, afhankelijk van de technische mogelijkheden en de in de lidstaten opgedane ervaring, de eisen inzake installatie en gebruik van snelheidsbegrenzers uitgebreid konden worden tot lichtere categorieºn motorvoertuigen.
(5) EØn van de prioriteiten in de mededeling van de Commissie
aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en
Sociaal ComitØ en het ComitØ van de Regio’s betreffende
prioriteiten op het gebied van verkeersveiligheid in de Europese Unie (1) was de uitbreiding van de werkingssfeer van
Richtlijn 92/6/EEG tot lichtere categorieºn motorvoertuigen.
(6) De huidige stand van de technologie maakt voor snelheidsbegrenzers een technische tolerantie van minder dan
(1) COM(2000) 125 def. van 17 maart 2000, nog niet gepubliceerd.

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder Ðmotorvoertuig verstaan: een door een motor aangedreven voertuig van categorie M2, M3, N2 of N3, bestemd voor deelneming aan het wegverkeer, op tenminste vier wielen en
met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid
van meer dan 25 km/u.
Onder de categorieºn M2, M3, N2 en N3 worden verstaan
de categorieºn zoals zij staan omschreven in bijlage II van
Richtlijn 70/156/EEG (2).
2. In artikel 2 wordt Ðcategorie M3 vervangen door Ðcategorieºn M2 en M3.
(2) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1, bijlage II als neergelegd in Richtlijn
92/53/EEG van de Raad (PB L 225 van 10.8.1992, blz. 1).
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3. Lid 1 van artikel 3 wordt vervangen door het volgende:
Ð1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen, opdat motorvoertuigen van de categorieºn N2 en N3 alleen aan het
wegverkeer kunnen deelnemen, indien zij zijn uitgerust met
een snelheidsbegrenzer die zodanig is afgesteld dat de snelheid van deze motorvoertuigen niet meer kan bedragen dan
90 km/u. De afstelsnelheid van deze begrenzer is 85 km/u
wanneer de technische tolerantie gelijk is aan het toegestane
maximum van 5 km/u; indien de technische tolerantie minder is dan 5 km/u, is de afstelsnelheid van deze begrenzer
een zodanige waarde dat de werkelijke snelheid niet meer
kan bedragen dan 90 km/u.
4. Artikel 4 wordt vervangen door het volgende:

25.9.2001

5.
Voor zover echter de voertuigen uitsluitend voor binnenlands vervoer worden gebruikt, kunnen de artikelen 2 en
3 uiterlijk vanaf 1 januari 1996 wat betreft de motorvoertuigen van categorie M3 met een maximumgewicht van
meer dan 10 ton en de motorvoertuigen van categorie N3
en vanaf 1 januari 2006 wat betreft de andere motorvoertuigen worden toegepast.

Artikel 2
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2003
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

ÐArtikel 4
1.
De artikelen 2 en 3 zijn van toepassing op de motorvoertuigen van categorie M3 met een maximumgewicht van
meer dan 10 ton en op motorvoertuigen van de categorie
N3 die sinds 1 januari 1994 zijn geregistreerd.
2.
De artikelen 2 en 3 zijn van toepassing op de andere
motorvoertuigen die vanaf 1 januari 2004 worden geregistreerd.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

3.
De artikelen 2 en 3 zijn uiterlijk vanaf 1 januari 1995
van toepassing op de motorvoertuigen van categorie M3
met een maximumgewicht van meer dan 10 ton en op de
motorvoertuigen van categorie N3 die tussen 1 januari
1988 en 1 januari 1994 zijn geregistreerd.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

4.
De artikelen 2 en 3 zijn uiterlijk vanaf 1 januari 2005
van toepassing op de andere motorvoertuigen die tussen
1 januari 2001 en 1 januari 2004 zijn geregistreerd.

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een beschikking van de Raad houdende wijziging van Beschikking 97/413/EG van de
Raad inzake de doelstellingen en bepalingen voor de herstructurering, in de periode van 1 januari
1997 tot en met 31 december 2001, van de communautaire visserijsector met het oog op de
totstandbrenging van een duurzaam evenwicht tussen de visbestanden en de exploitatie daarvan
(2001/C 270 E/07)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 322 def.  2001/0128(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 14 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van
20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1181/98 (2), en met name op
artikel 11,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Het gemeenschappelijk visserijbeleid zal vóór 1 januari
2003 worden herzien. Om de coherentie tussen het beleid
voor herstructurering van de visserijsector en de andere
componenten van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid te
waarborgen, moet daarom de periode waarin Beschikking
97/413/EG van de Raad wordt toegepast, worden verlengd
tot en met 31 december 2002.
(2) Om verdere voortgang te boeken bij de totstandbrenging
van het evenwicht tussen de visbestanden en de exploitatie
daarvan, moet de verlaging van de visserij-inspanning van
de communautaire vissersvloot in het jaar waarmee de
toepassingsduur van de beschikking van de Raad wordt
verlengd, worden voortgezet.
(3) Maatregelen om de veiligheid te verbeteren, mogen niet
leiden tot een verhoging van de visserij-inspanning en
daarom moeten dergelijke maatregelen worden toegepast
met inachtneming van de capaciteitsdoelstellingen die
voor de vloot gelden.
(4) Beschikking 97/413/EG moet daarom overeenkomstig het
bovenstaande worden gewijzigd,

b) In lid 2 wordt Ð30 % vervangen door Ð36 % en Ð20 %
door Ð24 %.
c) In lid 3 en lid 4 wordt Ðde periode 1997-2001 vervangen door Ðde periode 1997 tot en met 2002.
2. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
a) Ð31 december 2001 wordt vervangen door Ð31 december
2002.
b) De woorden Ðdeze maxima gelden niet voor programma’s ter verbetering van de veiligheid van de
scheepvaart op zee worden geschrapt.
3. Lid 2 van artikel 4 wordt geschrapt.
4. In artikel 7 wordt Ð31 december 2001 vervangen door
Ð31 december 2002.
5. Artikel 9 wordt gelezen:
ÐArtikel 9
De doelstellingen en bepalingen van deze beschikking worden door de Commissie toegepast conform artikel 4 van
Verordening (EG) nr. 2792/1999 (*). De meerjarige oriºntatieprogramma’s voor de vissersvloten van de afzonderlijke
lidstaten worden door de Commissie uiterlijk 31 december
2001 overeenkomstig deze beschikking aangepast. De toepassingsduur van de programma’s wordt verlengd zodat ze
de periode bestrijken van 1 januari 1997 tot en met
31 december 2002, en de programma’s worden progressief
uitgevoerd ten opzichte van jaarlijkse tussentijdse doelstellingen.
___________
(*) PB L 337 van 30.12.1999, blz. 10..

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 97/413/EG wordt gewijzigd als volgt:
1. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
a) In lid 1 wordt Ð31 december 2001 vervangen door
Ð31 december 2002.

(1) PB L 389 van 31.12.1992, blz. 1.
(2) PB L 164 van 9.6.1998, blz. 1.

Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari
2002.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG)
nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele
acties van de Gemeenschap in de visserijsector
(2001/C 270 E/08)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 322 def.  2001/0129(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 14 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 36 en 37,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2792/1999 wordt gewijzigd als volgt:
1. In artikel 4, lid 3, wordt Ð1 mei 2001 vervangen door
Ð1 mei 2002.

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
2. Lid 2 van artikel 6 wordt geschrapt.
Overwegende hetgeen volgt:
(1) In Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad (1) zijn
met name bepalingen vastgesteld die verband houden met
de uitvoering van de meerjarige oriºntatieprogramma’s
voor de vissersvloten.
(2) Bij Beschikking nr. 2001/. . ./EG van de Raad zijn wijzigingen vastgesteld in een aantal bepalingen van Beschikking
97/413/EG van de Raad van 26 juni 1997 inzake de doelstellingen en bepalingen voor de herstructurering, in de
periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001,
van de communautaire visserijsector met het oog op de
totstandbrenging van een duurzaam evenwicht tussen de
visbestanden en de exploitatie daarvan (2). Bij deze beschikking wordt met name de geldigheidsduur van de beschikking verlengd tot en met 31 december 2002.
(3) De bepalingen van Verordening (EG) nr. 2792/1999 inzake
overheidssteun voor vernieuwing en modernisering van de
vloot moeten worden aangescherpt om te waarborgen dat
de visserij-inspanning niet wordt verhoogd, met name door
te bepalen dat pas steun mag worden verleend als voor alle
segmenten van de vloot de doelstellingen inzake de visserijinspanning zijn gehaald en dat geen steun mag worden
verleend als de betrokken doelstellingen zijn gehaald door
in plaats van de capaciteit de activiteit te verminderen.
(4) Er moet geen overheidssteun beschikbaar worden gesteld
voor definitieve overbrenging van vissersvaartuigen naar
derde landen waarvoor door de betrokken regionale visserijorganisaties is geconstateerd dat het landen zijn die toelaten dat zo wordt gevist dat de doeltreffendheid van internationale instandhoudingsmaatregelen in gevaar wordt gebracht.
(5) Verordening (EG) nr. 2792/1999 moet daarom overeenkomstig het bovenstaande worden aangepast,
(1) PB L 337 van 30.12.1999, blz. 10.
(2) PB L 175 van 3.7.1997, blz. 27.

3. In artikel 7, lid 3, wordt bij punt b) het volgende punt iv)
toegevoegd:
Ðiv) als het derde land waarnaar het vaartuig zal worden
overgebracht geen verdragsluitende partij of geen medewerkende partij is bij de betrokken regionale visserijorganisaties, door deze organisaties ten aanzien van dat
land niet is geconstateerd dat het een land is dat toelaat
dat wordt gevist op een manier die de doeltreffendheid
van internationale instandhoudingsmaatregelen in gevaar brengt;.
4. Lid 1 van artikel 9 wordt gelezen:
Ð1.
Onverminderd de in artikel 3, lid 3, tweede alinea,
bepaalde voorwaarden wordt overheidssteun voor vernieuwing en modernisering van de vloot alleen verleend op
onderstaande voorwaarden, alsmede de in artikel 6 en in
bijlage III vermelde voorwaarden, en mits de jaarlijkse doelstellingen van het meerjarig oriºntatieprogramma in alle
vlootsegmenten worden nageleefd:
a) overheidssteun mag alleen worden verleend voor vaartuigen van vlootsegmenten waarvoor de jaarlijkse doelstellingen van het meerjarig oriºntatieprogramma uitsluitend zijn gehaald via vermindering van de capaciteit
en niet via vermindering van de activiteit;
b) wanneer de jaarlijkse doelstellingen voor de betreffende
vlootsegmenten worden nageleefd, moeten de lidstaten
ervoor zorgen dat tijdens de programmeringsperiode
2000-2006 tegenover nieuwe capaciteit die met overheidssteun aan de vloot is toegevoegd, zonder overheidssteun aan de vloot capaciteit wordt onttrokken die in
totaal en ook in tonnage en in motorvermogen ten
minste gelijk is aan de in de betrokken vlootsegmenten
ingebrachte nieuwe capaciteit;
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c) overheidssteun mag ook worden verleend voor de uitrusting of modernisering van vaartuigen, voor zover de
steun geen betrekking heeft op capaciteit die wordt gemeten in tonnage of motorvermogen.

6. In artikel 16, lid 2, worden de woorden Ðindien bij een
besluit van de Raad technische beperkingen vervangen
door de woorden Ðindien bij communautaire wetgeving
technische beperkingen.

De Raad neemt overeenkomstig de procedure van artikel 37
van het Verdrag uiterlijk 31 december 2002 een besluit
over eventueel noodzakelijke en vanaf 1 januari 2003 toe
te passen aanpassingen in de bepalingen van dit lid..

Artikel 2

5. In artikel 10, lid 1, d), worden de woorden Ðjaarlijkse doelstellingen vervangen door Ðjaarlijkse doelstellingen voor
alle vlootsegmenten.

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.
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Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad betreffende de herindeling van betalingen in het
kader van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (Ðforward
rate agreements) (1)
(2001/C 270 E/09)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 328 def.  2000/0019(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 15 juni 2001)
(1) PB C 116 E van 26.4.2000, blz. 63.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 285(1),

Gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni
1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (1) is het referentiekader vastgelegd voor gemeenschappelijke normen, definities,
classificaties en registratieregels voor de opstelling van de
rekeningen van de lidstaten die voor de statistische behoeften van de Gemeenschap worden gebruikt, zodat de resultaten van de lidstaten onderling vergelijkbaar zijn.

(2) In het ESR 1995, en ook in het SNA 1993, worden swaps
gedefinieerd als (5.67) Ðovereenkomsten tussen twee partijen die afspreken gedurende een bepaalde tijd en volgens
tevoren vastgestelde regels betalingsstromen voor eenzelfde
schuldbedrag te ruilen, waarbij nader is bepaald dat de
Ðtwee meest voorkomende varianten (. . .) renteswaps en
valutaswaps zijn.
___________
(1) PB L 310 van 30.1.1996, blz. 1.

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd
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GEWIJZIGD VOORSTEL

(3) In de oorspronkelijke versie van het ESR 1995 en het SNA
1993 worden rentestromen tussen twee partijen die voortvloeien uit swaps of termijncontracten met rentevaststelling
na afloop, beschouwd als niet-financiºle transacties en derhalve als rente geregistreerd onder inkomen uit vermogen.

(4) Hierbij zijn problemen ontstaan en nu is de Commissie van
mening dat deze rentestromen, zoals in het herziene SNA
1993, niet meer als inkomen uit vermogen mogen worden
beschouwd.

(5) Het is derhalve zinvol deze stromen bij de financiºle transacties te registreren als financiºle derivaten, die in het ESR
1995 onder F3 ÐEffecten m.u.v. aandelen vallen.

(6) Er is een specifieke behandeling van deze stromen vastgesteld voor gegevens die in het kader van de procedure
bij buitensporige tekorten worden ingediend.

(7) Het ComitØ statistisch programma van de Europese Gemeenschappen, opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom (1), en het ComitØ voor monetaire, financiºle en betalingsbalansstatistiek, opgericht bij Besluit 91/115/EEG (2),
zijn overeenkomstig artikel 3 van elk van deze besluiten
geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage A van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad wordt
gewijzigd overeenkomstig de bijlage van deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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.

___________
(1) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
(2) PB L 59 van 6.3.1991, blz. 19. Besluit zoals gewijzigd bij Besluit
96/174/EG (PB L 51 van 1.3.1996, blz. 48).

Ongewijzigd
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BIJLAGE
Bijlage A van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad wordt als
volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk 4 wordt punt 4.47. vervangen door:

Ð4.47. Betalingen die voortvloeien uit swapovereenkomsten van
welke aard dan ook worden niet als rente beschouwd en
worden niet onder inkomen uit vermogen geregistreerd.
(Zie de punten 5.67. d) en 5.139. c) betreffende financiºle
derivaten).

Op soortgelijke wijze worden ook termijncontracten met definitieve rentevaststelling na afloop van de overeengekomen
termijn Ðforward rate agreements) niet onder inkomen uit
vermogen geregistreerd. (Zie punt 5.67. e)).

2. In hoofdstuk 5:

a) de punten 5.67. d) en e) worden vervangen door:

Ðd) swaps, uitsluitend indien deze een marktwaarde hebben omdat zij verhandelbaar zijn of kunnen worden gecompenseerd.
Swaps zijn overeenkomsten tussen twee partijen die afspreken gedurende een bepaalde tijd en volgens tevoren vastgestelde regels betalingsstromen voor eenzelfde schuldbedrag
te ruilen. De meest voorkomende varianten zijn renteswaps,
deviezenswaps en valutaswaps. Bij renteswaps is er sprake
van een ruil van verschillende soorten rentebetalingen, zoals
een vaste tegen een variabele rente, twee verschillende variabele rentetarieven, een vaste rente in een bepaalde valuta en
een variabele rente in een andere enz. Deviezenswaps (met
inbegrip van alle termijncontracten) zijn transacties in
vreemde valuta tegen een van tevoren vastgestelde koers. In
het geval van valutaswaps worden gedurende bepaalde tijd en
volgens tevoren vastgestelde regels bepaalde bedragen in twee
verschillende valuta’s met achtereenvolgende afbetalingen uitgeruild. Geen van deze betalingen wordt in het systeem als
inkomen uit vermogen beschouwd en alle afwikkelingen
moeten worden geregistreerd in de financiºle rekening;

e) Ðforward rate agreements (termijncontracten met rentevaststelling na afloop), uitsluitend indien deze een marktwaarde
hebben omdat zij verhandelbaar zijn of kunnen worden gecompenseerd. Het gaat om overeenkomsten waarbij twee partijen, om zich in te dekken tegen renteschommelingen, overeenkomen op een afwikkelingsdag een bedrag aan rente te
betalen dat gebaseerd is op een fictieve hoofdsom die nooit
daadwerkelijk wordt geruild. De betalingen zijn gekoppeld
aan het verschil tussen het overeengekomen tarief en de op
het moment van afwikkeling geldende marktrente. Deze betalingen worden niet als inkomen uit vermogen beschouwd,
maar worden geregistreerd als financiºle derivaten.
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b) de punten 5.139. c) en d) worden vervangen door:
Ðc) Betalingen aan of door makelaars of andere tussenpersonen
die uitdrukkelijk bedoeld zijn als commissie voor het tot
stand brengen van optie-, future-, swap- en andere derivaatovereenkomsten worden in de daartoe bestemde rekeningen
geregistreerd als betalingen voor diensten. De bij een swapovereenkomst betrokken partijen worden niet geacht elkaar
een dienst te hebben geleverd, maar iedere betaling aan een
derde die heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een
swap, is wel een betaling voor dienstverlening. Als bij een
swapovereenkomst hoofdsommen worden geruild, worden de
dienovereenkomstige stromen geregistreerd als transacties in
de onderliggende waarde; stromen van andere betalingen
(m.u.v. commissies) worden geregistreerd als financiºle derivaten (F.34). Hoewel de premie die wordt betaald aan de
verkoper van een optie, theoretisch gedeeltelijk als vergoeding
voor dienstverlening kan worden beschouwd, is het in de
praktijk normaal gesproken niet mogelijk dit element afzonderlijk te onderscheiden. Daarom moet de volledige prijs
worden geregistreerd als verwerving van een vordering
door de koper en het aangaan van een schuld door de verkoper.
d) Wanneer swapovereenkomsten gepaard gaan met een ruil van
hoofdsommen, zoals bijvoorbeeld bij valutaswaps, moet de
oorspronkelijke ruil van de hoofdsommen als transactie in
de geruilde onderliggende waarde worden geregistreerd en
niet als transactie in financiºle derivaten (F.34). Wanneer de
hoofdsommen niet worden geruild, wordt aanvankelijk geen
transactie geregistreerd, In beide gevallen ontstaat op dat
moment dus impliciet een financieel derivaat met een beginwaarde van nul. Daarna is de waarde van een swap dus gelijk
aan:
1. voor hoofdsommen, de geldende marktwaarde van het
verschil tussen de verwachte toekomstige marktwaarde
van de hoofdsommen bij de terugruil en de hoofdsommen
die zijn gespecificeerd in de overeenkomst;
2. voor andere betalingen, de geldende marktwaarde van de
toekomstige stromen zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
Veranderingen van de waarde van het derivaat in de loop van
de tijd moeten worden geregistreerd in de rekening voor
nominale waarderingsverschillen.
Bij de terugruil van de hoofdsommen gelden de voorwaarden
van de swapovereenkomst; hierbij kunnen financiºle activa
worden geruild tegen een prijs die afwijkt van de voor deze
activa geldende marktprijs. De betaling hiervan door de partijen bij de swapovereenkomst is geregeld in de overeenkomst. Het verschil tussen de marktprijs en de in de overeenkomst neergelegde prijs is dan gelijk aan de liquidatiewaarde van het activum/passivum op de vervaldatum en
moet worden geregistreerd als transactie in financiºle derivaten (F.34). Daarentegen worden andere stromen die voortvloeien uit een swapovereenkomst geregistreerd als transactie
in financiºle derivaten voor de daadwerkelijke geruilde bedragen. Alle transacties in financiºle derivaten moeten in overeenstemming zijn met de totale nominale waarderingsverschillen gedurende de looptijd van de swapovereenkomst.
Deze behandeling is analoog aan die voor opties die voor
de levering worden uitgeoefend (zie onder a)).
Voor een institutionele eenheid wordt een swap of termijncontract met rentevaststelling na afloop bij de financiºle derivaten geregistreerd als vordering, wanneer de nettowaarde
ervan positief is en dus door per saldo positieve betalingen
wordt vergroot (en omgekeerd). Als de nettowaarde van de
swap negatief is, wordt hij geregistreerd als schuld, omdat de
nettowaarde door per saldo negatieve betalingen wordt vergroot (en omgekeerd).
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3. Aan bijlage A van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad wordt
de volgende bijlage V toegevoegd:
BIJLAGE V
DEFINITIE VAN ÐOVERHEIDSTEKORT TEN BEHOEVE VAN
DE PROCEDURE BIJ BUITENSPORIGE TEKORTEN
Voor de doeleinden van de verslagen die de lidstaten uit hoofde van
de procedure bij buitensporige tekorten, zoals die is neergelegd in
Verordening (EG) nr. 3605/93 van de Raad, zoals gewijzigd (1), aan
de Commissie voorleggen, wordt onder Ðoverheidstekort verstaan
de balanspost ÐVorderingenoverschot (+) c.q. -tekort () van de
overheid, met inbegrip van de rentestromen die uit swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (Ðforward rate agreements) voortvloeien. Deze balanspost wordt gecodeerd als EDPB9. Voor dit doel worden onder rente ook de bovengenoemde rentestromen verstaan en wordt deze post gecodeerd als
EDPD41.

___________
(1) PB L 332 van 31.12.1993, blz. 7. Verordening zoals gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 475/2000 (PB L 58 van 3.3.2000, blz. 1).
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde
(2001/C 270 E/10)
COM(2001) 294 def.  2001/0133(COD)
(Door de Commissie ingediend op 18 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,

gewijzigd bij de Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland
en Zweden.
(6) Deze twee rechtsinstrumenten zijn doeltreffend geweest,
maar zullen ontoereikend zijn om te voldoen aan de
nieuwe behoeften op het gebied van administratieve samenwerking als gevolg van de steeds hechtere integratie
van de economieºn binnen de interne markt.

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Belastingfraude en belastingvlucht over de grenzen van de
lidstaten leiden tot inkomstenderving voor de begrotingen
en vormen een inbreuk op het beginsel van fiscale rechtvaardigheid, kunnen verstoringen in het kapitaalverkeer
en in de concurrentievoorwaarden veroorzaken. Zij zijn
dus van invloed op de werking van de interne markt.
(2) De bestrijding van fraude die verband houdt met de belasting over de toegevoegde waarde vraagt om nauwe
samenwerking tussen de administratieve autoriteiten die
in elk van de lidstaten zijn belast met de tenuitvoerlegging
van de terzake vastgestelde bepalingen.
(3) Er dient derhalve te worden vastgesteld volgens welke
regels de administratieve autoriteiten van de lidstaten elkaar wederzijdse bijstand moeten verlenen en met de
Commissie moeten samenwerken teneinde een juiste toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde te
waarborgen.
(4) Bij Verordening (EEG) nr. 218/92 van de Raad van 27
januari 1992 betreffende de administratieve samenwerking
op het gebied van de indirecte belastingen (BTW) (1) is
daartoe een regeling voor hechte samenwerking tussen
de administratieve autoriteiten van de lidstaten onderling
en tussen de lidstaten en de Commissie ingesteld.
(5) Genoemde verordening vormt een aanvulling op de bepalingen van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19
december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied
van de directe en de indirecte belastingen (2), laatstelijk
(1) PB L 24 van 1.2.1992, blz. 1.
(2) PB L 336 van 27.12.1977, blz. 15.

(7) Het bestaan van twee verschillende rechtsinstrumenten
voor de samenwerking op het gebied van de BTW blijkt
een belemmering te vormen voor een doelmatige samenwerking tussen de belastingadministraties.
(8) Bovendien blijkt het noodzakelijk duidelijkere en bindende
regels vast te stellen voor de samenwerking tussen lidstaten, aangezien de rechten en plichten van alle betrokken
partijen onvoldoende zijn omschreven.
(9) Voorts zijn er te weinig rechtstreekse contacten tussen
plaatselijke bureaus of nationale bureaus voor fraudebestrijding, daar de regel is dat de communicatie plaatsvindt tussen centrale verbindingsbureaus. Dat leidt zowel
tot beperkte daadkracht en gering gebruik van het instrument voor administratieve samenwerking als tot te grote
vertragingen bij het doorgeven van informatie. Er dienen
dan ook rechtstreeksere contacten tussen diensten plaats
te vinden teneinde te zorgen voor een efficiºntere en
snellere samenwerking.
(10) De samenwerking is, tot slot, eveneens niet intensief genoeg, daar de uitwisseling van inlichtingen buiten het
VIES-systeem te weinig automatisch of spontaan tussen
lidstaten plaatsvindt. De uitwisseling van inlichtingen tussen administraties onderling en tussen administraties en
de Commissie dient te worden geïntensiveerd en sneller te
worden uitgevoerd teneinde fraude doeltreffender te bestrijden.
(11) Daarom is het noodzakelijk Verordening (EEG) nr. 218/92
te wijzigen en de bepalingen van Richtlijn 77/799/EEG
erin op te nemen voorzover het de BTW betreft. Om
redenen van duidelijkheid dient genoemde verordening
te worden vervangen.
(12) Verordening (EEG) nr. 218/92, noch Richtlijn 77/799/EEG
had de harmonisatie van fiscale bepalingen tot doel; zij
waren gericht op het verzekeren van de goede werking
van de interne markt door de administratieve samenwerking tussen de nationale administraties op het gebied van
de indirecte belastingen te vergemakkelijken. De onderhavige verordening heeft dezelfde doelstelling.
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(13) De onderhavige verordening laat de andere communautaire maatregelen ter bestrijding van BTW-fraude onverlet.
(14) Voor de toepassing van de onderhavige verordening moeten bepaalde rechten en verplichtingen die zijn neergelegd
in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
gegevens (1), worden beperkt teneinde de in artikel 13,
onder e), van die richtlijn genoemde belangen te waarborgen.
(15) Daar de nodige maatregelen ter uitvoering van de onderhavige verordening maatregelen van algemene strekking
zijn in de zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG
van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2), dienen deze
maatregelen volgens de regelgevingsprocedure van artikel
5 van genoemd besluit te worden vastgesteld.
(16) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de
met name door het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie erkende beginselen in acht,
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
1.
Bij deze verordening worden de voorwaarden vastgesteld
waaronder de administratieve autoriteiten die in de lidstaten
met de uitvoering van de wetgeving inzake de belasting over
de toegevoegde waarde zijn belast, onderling en met de Commissie samenwerken om de naleving van die wetgeving te verzekeren.
Daartoe worden bij deze verordening regels en procedures vastgesteld, die de bevoegde autoriteiten in de lidstaten in staat
stellen samen te werken, alsmede onderling en met de Commissie alle inlichtingen uit te wisselen teneinde de BTW juist te
kunnen vaststellen.
Bij deze verordening worden bovendien alle regels en procedures vastgesteld voor de uitwisseling van bepaalde inlichtingen
langs elektronische weg, met name terzake van de BTW over
het intracommunautaire handelsverkeer.
2.
Deze verordening laat de toepassing in de lidstaten van de
voorschriften inzake de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
onverlet.
(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. Ðbevoegde autoriteit: de autoriteit die overeenkomstig artikel 3, lid 1, als contactpersoon is aangewezen;
2. Ðverzoekende autoriteit: het centrale verbindingsbureau
van een lidstaat of elke bevoegde ambtenaar van die lidstaat die namens de bevoegde autoriteit om bijstand verzoekt;
3. Ðaangezochte autoriteit: het centrale verbindingsbureau
van een lidstaat of elke bevoegde ambtenaar van die lidstaat die namens de bevoegde autoriteit om bijstand wordt
verzocht;
4. Ðterritoriale dienst: elke administratieve eenheid die bevoegd is in een bepaald gebied de juiste toepassing van
de wetgeving inzake BTW te controleren;
5. Ðgestructureerde uitwisseling: het door het centrale verbindingsbureau of een bevoegde ambtenaar inzamelen van
vooraf aangeduide inlichtingen, en systematisch en zonder
voorafgaand verzoek verstrekken ervan aan een andere lidstaat, zodra deze inlichtingen beschikbaar komen;
6. Ðautomatische uitwisseling: het door het centrale verbindingsbureau of een bevoegde ambtenaar verzamelen van
vooraf aangeduide inlichtingen en systematisch en zonder
voorafgaand verzoek verstrekken ervan aan een andere lidstaat, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen;
7. Ðpersoon:
a) een natuurlijk persoon,
b) een rechtspersoon,
c) indien de geldende wetgeving in die mogelijkheid voorziet, een vereniging van personen die bevoegd is rechtshandelingen te verrichten, maar niet de wettelijke status
van rechtspersoon bezit;
8. Ðtoegang verlenen: toestemming geven voor toegang tot
de desbetreffende elektronische gegevensbank, alsmede
voor het verkrijgen van gegevens langs elektronische weg;
9. Ðlangs elektronische weg: door middel van elektronische
verwerkingapparatuur (met inbegrip van digitale compressie) en opslag van gegevens, en met gebruikmaking van
kabel, radio, optische of andere elektromagnetische middelen;
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10. ÐBTW-identificatienummer: het nummer bedoeld in artikel
22, lid 1, onder c), d) en e), in de versie van artikel 28
nonies van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad (1);
11. Ðintracommunautaire transacties: de intracommunautaire
levering van goederen en de intracommunautaire verrichting van diensten;
12. Ðintracommunautaire levering van goederen: een levering
van goederen die moet worden vermeld op de verzamellijst
bedoeld in artikel 22, lid 6, onder b), in de versie van
artikel 28 nonies van Richtlijn 77/388/EEG;
13. Ðintracommunautaire verrichting van diensten: een verrichting van diensten die valt onder het bepaalde in artikel
9, lid 2, onder e) (2), of het bepaalde in artikel 28 ter, onder
C, D, E en F, van Richtlijn 77/388/EEG;
14. Ðintracommunautaire verwerving van goederen: het verwerven van het recht om als eigenaar te beschikken over
roerende lichamelijke zaken, als bedoeld in artikel 28 bis,
lid 3, van Richtlijn 77/388/EEG;
15. Ðadministratief onderzoek: alle door ambtenaren van de
bevoegde autoriteiten in de uitoefening van hun functie
verrichte controles, onderzoeken en acties gericht op het
waarborgen van de juiste toepassing van de wetgeving
inzake BTW.

Artikel 3
1.
Elke lidstaat deelt de andere lidstaten en de Commissie
mede welke bevoegde autoriteit is aangewezen als de enige
autoriteit uit wier naam de bepalingen van deze verordening
worden toegepast, hetzij rechtstreeks, hetzij bij volmacht verleend aan het centrale verbindingsbureau bedoeld in lid 2, of
verleend aan de ambtenaren bedoeld in lid 3.
2.
Elke bevoegde autoriteit wijst ØØn centraal verbindingsbureau aan dat als gemachtigde de primaire verantwoordelijkheid draagt voor de contacten met de andere lidstaten op het
gebied van de administratieve samenwerking. Zij stelt de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten
hiervan in kennis.
3.
Elke bevoegde autoriteit stelt vast welke bevoegde ambtenaren als gemachtigden bevoegd zijn de verzoeken om bijstand uit hoofde van deze verordening te doen, dan wel te
beantwoorden. Hiertoe moet ten minste ØØn ambtenaar per
territoriale dienst worden aangewezen. Het is de taak van het
centrale verbindingsbureau om een lijst van deze ambtenaren
bij te houden en ervoor te zorgen dat deze lijst voor de centrale verbindingsbureaus van de andere lidstaten toegankelijk is.
(1) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1.
(2) [Ingeval van aanneming van het voorstel voor een richtlijn van de
Raad houdende wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking
tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die
van toepassing is op bepaalde diensten die met elektronische middelen worden verricht (COM(2000) 349 def. van 7.6.2000), dient
een verwijzing naar het nieuwe punt f) van artikel 9, lid 2, van de
Zesde richtlijn te worden opgenomen.]
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4.
De bepalingen van deze verordening beletten niet dat ook
andere dan de in lid 3 bedoelde ambtenaren van verschillende
lidstaten die belast zijn met de toepassing van de wetgeving
inzake de BTW rechtstreeks contact met elkaar onderhouden,
inlichtingen uitwisselen en op de in deze verordening vastgestelde voorwaarden samenwerken.
5.
Wanneer krachtens lid 4 een ambtenaar die is belast met
de toepassing van de wetgeving inzake de BTW rechtstreeks
door een andere ambtenaar van een andere lidstaat wordt benaderd en diens verzoek om bijstand een optreden buiten zijn
ambtsgebied vereist, dient dit verzoek aan het centrale verbindingsbureau te worden doorgegeven. In dit geval gaan de in
artikel 10 vastgestelde termijnen pas in na ontvangst van het
verzoek door het centrale verbindingsbureau.
6.
De Commissie maakt de lijst van bevoegde autoriteiten
bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en
stelt deze lijst bij.

Artikel 4
De bij deze verordening ingestelde verplichting tot het verlenen
van bijstand strekt zich niet uit tot het verstrekken van inlichtingen of documenten die de in artikel 1 bedoelde administratieve autoriteiten hebben verkregen wanneer zij handelen met
toestemming of op verzoek van de gerechtelijke autoriteit. In
geval van een verzoek om bijstand worden deze inlichtingen of
documenten echter wel verstrekt wanneer de gerechtelijke autoriteit, welke daartoe moet worden geraadpleegd, daarvoor
toestemming verleent.
De aldus verkregen inlichtingen met betrekking tot de toepassing van de wetgeving inzake de BTW, of ten minste de belangrijkste onderdelen van het dossier waarmee aan een frauduleuze praktijk een einde kan worden gemaakt, moeten in elk
geval in het raam van de in deze verordening bedoelde administratieve samenwerking worden medegedeeld. Deze mededeling moet evenwel vooraf door de gerechtelijke autoriteit, worden goedgekeurd indien het nationale recht een dergelijke
goedkeuring vereist.

HOOFDSTUK II
SAMENWERKING OP VERZOEK

Afdeling 1
Verzoek om inlichtingen
Artikel 5
1.
Op verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de
aangezochte autoriteit de in artikel 1 bedoelde inlichtingen,
ook wanneer het verzoek een welbepaald geval of verscheidene
welbepaalde gevallen betreft.
2.
Zo nodig laat de bevoegde autoriteit van de aangezochte
lidstaat met het oog op de in lid 1 bedoelde verstrekking van
inlichtingen de vereiste onderzoeken uitvoeren om deze inlichtingen te verkrijgen.
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3.
Voor het verkrijgen van de gevraagde gegevens gaat de
aangezochte autoriteit, of de administratieve autoriteit tot
welke zij zich heeft gericht, te werk als handelde zij ten eigen
behoeve of op verzoek van een andere autoriteit uit haar eigen
lidstaat.
Artikel 6
De krachtens artikel 5 ingediende verzoeken om inlichtingen
worden doorgegeven door middel van een standaardformulier
dat overeenkomstig de in artikel 40, lid 2, bedoelde procedure
is vastgesteld.
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verstrekken van de in de artikelen 5, 7 en 9 bedoelde inlichtingen.
Ingeval deze inlichtingen de aangezochte autoriteit echter reeds
ter beschikking staan, wordt deze termijn tot ØØn maand ingekort.

Artikel 11
Voor groepen bijzondere gevallen kan volgens de in artikel 40,
lid 2, bedoelde procedure een andere termijn dan die van
artikel 10 worden vastgesteld.

Artikel 7
1.
Op verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de
aangezochte autoriteit haar alle gevraagde inlichtingen waarover zij beschikt, en wel in de vorm van verslagen, verklaringen
en alle andersoortige documenten, of in de vorm van voor
eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan.
2.
Originele documenten worden slechts verstrekt indien de
bepalingen die van kracht zijn in de lidstaat waar de aangezochte autoriteit is gevestigd, zich hiertegen niet verzetten.

Artikel 12
Wanneer de aangezochte autoriteit niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek kan voldoen, stelt zij de verzoekende
autoriteit onverwijld in kennis van de redenen die zich tegen
nakoming van de termijn verzetten en geeft zij aan wanneer zij
aan het verzoek kan voldoen.

Afdeling 2

Afdeling 4

Verzoek om administratieve onderzoeken

Aanwezigheid in de administratiekantoren en deelname aan
de administratieve onderzoeken

Artikel 8
Op verzoek van de verzoekende autoriteit voert de aangezochte
autoriteit administratieve onderzoeken uit of laat deze uitvoeren betreffende:
1. verrichtingen die naar het oordeel van de verzoekende autoriteit in strijd met de wetgeving inzake de BTW zijn of
lijken te zijn en waarvoor de heffing wordt geacht plaats te
vinden op het grondgebied van de lidstaat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd;
2. verrichtingen die als bewijsmateriaal kunnen dienen voor
een inbreuk op de wetgeving inzake de BTW op het grondgebied van de lidstaat waar de verzoekende autoriteit is
gevestigd.
Artikel 9
1.
Voor de administratieve onderzoeken gaat de aangezochte
autoriteit, of de administratieve autoriteit tot wie zij zich heeft
gericht, te werk als handelde zij ten eigen behoeve of op verzoek van een andere autoriteit uit haar eigen land.
2.
De aangezochte autoriteit deelt de verzoekende autoriteit
de resultaten van de administratieve onderzoeken mede.
Afdeling 3

Artikel 13
1.
De verzoekende autoriteit en de aangezochte autoriteit
kunnen overeenkomen dat ambtenaren die door de verzoekende autoriteit daartoe naar behoren zijn gemachtigd, onder
de door de aangezochte autoriteit vastgestelde voorwaarden, in
de bureaus waar de administratieve autoriteiten die ressorteren
onder de lidstaat waar de aangezochte autoriteit is gevestigd
hun functies uitoefenen, gegevens mogen verzamelen over de
toepassing van de BTW-wetgeving die de verzoekende autoriteit nodig heeft en die behoren tot de documentatie waartoe de
ambtenaren van deze bureaus toegang hebben. Deze ambtenaren zijn gemachtigd van deze documentatie afschriften te maken.
2.
De verzoekende autoriteit en de aangezochte autoriteit
kunnen overeenkomen dat door de verzoekende autoriteit aangewezen ambtenaren bij de administratieve onderzoeken aanwezig mogen zijn. De ambtenaren van de aangezochte autoriteit hebben te allen tijde de leiding van het administratieve
onderzoek in handen. De ambtenaren van de verzoekende autoriteit mogen niet op eigen initiatief de aan de ambtenaren
van de aangezochte autoriteit toegekende controlebevoegdheden uitoefenen. Zij hebben wel toegang tot dezelfde plaatsen en
documenten als laatstgenoemden, door tussenkomst van dezen,
en alleen ten behoeve van het lopende administratieve onderzoek.

Termijn voor het verstrekken van inlichtingen
Artikel 10
De aangezochte autoriteit gaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na ontvangst van het verzoek, over tot het

3.
De ambtenaren van de verzoekende autoriteit die krachtens lid 1 en lid 2 in een andere lidstaat aanwezig zijn, dienen
te allen tijde een schriftelijke opdracht te kunnen voorleggen
waarin hun identiteit en hun officiºle hoedanigheid zijn aangegeven.
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Artikel 14
Voorzover op grond van de nationale bepalingen inzake de
strafrechtelijke procedure bepaalde handelingen voorbehouden
zijn aan ambtenaren die daartoe specifiek door de nationale
wetgeving zijn aangewezen, nemen de ambtenaren van de verzoekende autoriteit niet aan deze handelingen deel.
Zij nemen in geen geval deel aan huiszoekingen of aan formele
verhoren van personen in het kader van de strafwetgeving.
Onder de in artikel 4 vastgestelde voorwaarden hebben zij
echter wel toegang tot de aldus verkregen inlichtingen.

hebben op de toepassing van de wetgeving inzake de BTW op
het grondgebied van de lidstaat waar de verzoekende autoriteit
is gevestigd.
Artikel 18
Het verzoek tot kennisgeving, dat het voorwerp van de akte of
het besluit waarvan kennis moet worden gegeven, noemt, vermeldt eveneens de naam, het adres en alle overige gegevens die
voor de vaststelling van de identiteit van de geadresseerde nuttig kunnen zijn.
Artikel 19

Afdeling 5
Gelijktijdige controles
Artikel 15
De lidstaten gaan, ieder op zijn grondgebied en op onafhankelijke wijze, over tot gelijktijdige controles van de situatie van
een of meerdere belastingplichtigen met een gemeenschappelijk
of aanvullend belang.
Met het oog op de uitwisseling van aldus verkregen inlichtingen gaan zij over tot gelijktijdige controles wanneer dergelijke
controles efficiºnter lijken dan controles door een enkele lidstaat.
Artikel 16
1.
De bevoegde autoriteit van elke lidstaat stelt op onafhankelijke wijze vast welke belastingplichtigen zij voornemens is
aan een gelijktijdige controle te onderwerpen. Zij stelt de bevoegde autoriteit van de andere betrokken lidstaten in kennis
van de keuze van de dossiers die voor een gelijktijdige controle
in aanmerking komen. Zij motiveert haar keuze zoveel mogelijk door de inlichtingen te verstrekken die tot deze keuze
hebben geleid. Zij geeft in elk geval de voorschriften inzake
de verjaring aan die op de voor een gelijktijdige controle voorgestelde dossiers van toepassing zijn.
2.
Elke lidstaat neemt vervolgens het besluit of hij aan de
gelijktijdige controles wil deelnemen. De bevoegde autoriteit
aan welke een gelijktijdige controle wordt voorgesteld, bevestigt
de bevoegde autoriteit van welke het voorstel uitging of zij de
uitvoering van deze controle aanvaardt, dan wel afwijst.
3.
De bevoegde autoriteiten wijzen een vertegenwoordiger
aan die voor de leiding en de coördinatie van de controle
verantwoordelijk is.
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De aangezochte autoriteit stelt de verzoekende autoriteit onverwijld in kennis van het gevolg dat aan het verzoek tot kennisgeving is gegeven en, meer in het bijzonder, van de datum
waarop de akte of het besluit aan de geadresseerde is overgebracht.

HOOFDSTUK III
UITWISSELING

VAN INLICHTINGEN ZONDER
AFGAAND VERZOEK

VOOR-

Artikel 20
Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk IV, gaat de bevoegde autoriteit van elke lidstaat over tot de gestructureerde
of automatische uitwisseling van de in artikel 1 bedoelde inlichtingen met de bevoegde autoriteit van elke andere belanghebbende lidstaat in de volgende situaties:
1. wanneer de belastingheffing wordt geacht plaats te vinden in
de lidstaat van bestemming en de doeltreffendheid van het
controlesysteem noodzakelijkerwijs afhangt van door de lidstaat van oorsprong verstrekte inlichtingen;
2. wanneer in de andere lidstaat een inbreuk op de wetgeving
inzake de BTW heeft plaatsgevonden of kan hebben plaatsgevonden;
3. wanneer in de andere lidstaat gevaar voor fraude of belastingontwijking bestaat;
4. wanneer op het grondgebied van een lidstaat een inbreuk op
de wetgeving inzake de BTW heeft plaatsgevonden of kan
hebben plaatsgevonden, die vertakkingen in de andere lidstaat zou kunnen hebben.
Artikel 21

Afdeling 6
Verzoek tot kennisgeving
Artikel 17
Op verzoek van de verzoekende autoriteit geeft de aangezochte
autoriteit, overeenkomstig de rechtsvoorschriften met betrekking tot de kennisgeving van soortgelijke akten die van toepassing zijn in de lidstaat waar de aangezochte autoriteit gevestigd
is, de geadresseerde kennis van alle akten en besluiten die door
de administratieve autoriteiten zijn uitgevaardigd en betrekking

Volgens de in artikel 40, lid 2, bedoelde procedure worden
vastgesteld:
1. de juiste soort inlichtingen,
2. voor iedere lidstaat het gestructureerde of automatische karakter van de uitwisseling, alsmede in het laatste geval de
regelmaat van de uitwisseling,
3. de nadere regelingen voor de uitwisseling van deze inlichtingen.
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Artikel 22
In elke andere situatie kunnen de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten elkaar zonder voorafgaand verzoek en uit eigen beweging de in artikel 1 bedoelde inlichtingen waarvan zij kennis
hebben, mededelen.
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1. de BTW-identificatienummers die zijn toegekend door de
lidstaat die de inlichtingen ontvangt;
2. de totale waarde van alle intracommunautaire leveringen
van goederen aan de personen aan wie die nummers zijn
toegekend, door alle in de lidstaat die de inlichtingen verschaft voor BTW-doeleinden geïdentificeerde handelaren;

Artikel 23
De lidstaten nemen de nodige administratieve en organisatorische maatregelen om de in dit hoofdstuk bedoelde uitwisseling
van inlichtingen mogelijk te maken.

De in de eerste alinea, punt 2, bedoelde waarden worden uitgedrukt in de munteenheid van de lidstaat die de inlichtingen
verschaft en hebben betrekking op kalenderkwartalen.

Artikel 27
Artikel 24
De tenuitvoerlegging van de bepalingen van dit hoofdstuk kan
een lidstaat niet verplichten voor het inzamelen van inlichtingen BTW-plichtigen nieuwe verplichtingen op te leggen.

HOOFDSTUK IV
OPSLAG VAN EN UITWISSELING VAN INLICHTINGEN DIE SPECIFIEK BETREKKING HEBBEN OP INTRACOMMUNAUTAIRE
TRANSACTIES

Op grondslag van de overeenkomstig artikel 25 opgeslagen
gegevens verkrijgt de bevoegde autoriteit van een lidstaat, wanneer zij het nodig acht intracommunautaire verwervingen van
goederen en diensten te controleren, doch uitsluitend met het
oog op de bestrijding van belastingfraude, rechtstreeks en onverwijld, of heeft zij rechtstreeks langs elektronische weg toegang tot, alle volgende inlichtingen:
1. de BTW-identificatienummers van personen die de in artikel
26, onder 2), bedoelde leveringen hebben verricht;

Artikel 25

2. de totale waarde van deze leveringen door elk van deze
personen aan elke persoon aan wie een BTW-identificatienummer als bedoeld in artikel 26, onder 1), is toegekend;

1.
De bevoegde autoriteit van elke lidstaat houdt een elektronische gegevensbank bij waarin zij de inlichtingen opslaat en
verwerkt die zij overeenkomstig artikel 22, lid 6, onder b), in
de versie van artikel 28 nonies van Richtlijn 77/388/EEG verzamelt.

3. de volledige, gecoördineerde gegevens van de territoriale
dienst die bevoegd is alle aanvullende inlichtingen over elk
van deze personen te verstrekken.

Met het oog op het gebruik van deze inlichtingen in het kader
van de bij deze verordening ingestelde procedures worden de
inlichtingen opgeslagen voor een periode van ten minste vijf
jaar, te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar waarin
toegang tot de inlichtingen moet worden verleend.

2.
De lidstaten dragen er zorg voor, dat de gegevensbank
volledig en nauwkeurig wordt bijgehouden.

Volgens de procedure van artikel 40, lid 2, worden criteria
vastgesteld aan de hand waarvan wordt bepaald welke wijzigingen niet relevant, essentieel of nuttig zijn en derhalve niet
behoeven te worden aangebracht.

De in de eerste alinea, punt 2, bedoelde waarden worden uitgedrukt in de munteenheid van de lidstaat die de inlichtingen
verschaft en hebben betrekking op kalenderkwartalen.

Artikel 28
1.
Wanneer de bevoegde autoriteit van een lidstaat krachtens
de artikelen 25, 26 en 27 verplicht is toegang tot inlichtingen
te verlenen, doet zij dit, voor de in de artikelen 26 en 27
bedoelde inlichtingen, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarop
de inlichtingen betrekking hebben.

Artikel 26

2.
In afwijking van lid 1 wordt, wanneer in de in artikel 25
bedoelde omstandigheden, inlichtingen aan de gegevensbank
worden toegevoegd, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen
drie maanden na het kalenderkwartaal waarin de aanvullende
inlichtingen zijn verkregen, toegang tot de toegevoegde inlichtingen verleend.

Op grondslag van de overeenkomstig artikel 25 opgeslagen
gegevens verkrijgt de bevoegde autoriteit van een lidstaat automatisch en onverwijld van elke andere lidstaat, of heeft zij
rechtstreeks toegang tot, alle volgende inlichtingen:

3.
De voorwaarden voor het beschikbaar stellen van de gecorrigeerde inlichtingen worden volgens de in artikel 40, lid 2,
bedoelde procedure vastgesteld.
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Artikel 29
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor de
toepassing van de artikelen 25 tot en met 28 inlichtingen in
elektronische gegevensbanken opnemen en die inlichtingen
langs elektronische weg uitwisselen, nemen zij de maatregelen
die noodzakelijk zijn om naleving van artikel 37 te verzekeren.
Artikel 30
1.
De bevoegde autoriteit van elke lidstaat houdt een elektronische gegevensbank bij waarin alle personen zijn opgenomen aan wie in de betrokken lidstaat een BTW-identificatienummer is toegekend.
2.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan te allen tijde,
op basis van de overeenkomstig artikel 25 opgeslagen gegevens, rechtstreeks of door middel van toezending, bevestiging
verkrijgen van de geldigheid van het BTW-identificatienummer
waaronder een persoon een intracommunautaire levering van
goederen of intracommunautaire diensten heeft verricht of ontvangen.
Op speciaal verzoek deelt de aangezochte autoriteit tevens de
datum mede waarop het BTW-identificatienummer is toegekend en, eventueel, de datum vanaf welke het BTW-nummer
niet meer geldig is.
3.
Op verzoek verstrekt de bevoegde autoriteit ook onverwijld de naam en het adres van de persoon aan wie het nummer is toegekend, mits die inlichtingen door de verzoekende
autoriteit niet worden opgeslagen om deze eventueel op een
later tijdstip te gebruiken.
4.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat zorgt ervoor dat
de personen die bij intracommunautaire leveringen van goederen of intracommunautaire diensten zijn betrokken, bevestiging
kunnen verkrijgen van de geldigheid van een aan een bepaalde
persoon toegekend BTW-identificatienummer.
Onder volgens de in artikel 40, lid 2, bedoelde procedure vast
te stellen voorwaarden wordt toestemming gegeven om deze
bevestiging via elektronische weg te doen plaatsvinden.
5.
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor
de toepassing van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel
inlichtingen in elektronische gegevensbanken vastleggen en
die inlichtingen langs elektronische weg uitwisselen, nemen
zij de maatregelen die noodzakelijk zijn om naleving van artikel 37 te verzekeren.

HOOFDSTUK V
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ken, met inbegrip van alle voor de beoordeling van dat gebruik
noodzakelijke statistische gegevens.
Deze statistische gegevens worden volgens de in artikel 40, lid
2, bedoelde procedure vastgesteld.
3.
De lidstaten verstrekken de Commissie alle inlichtingen
over de methoden en procedures die zijn gebruikt of vermoedelijk zijn gebruikt om de wetgeving inzake de BTW te overtreden, zodat de tekortkomingen of leemten in de werking van
het door deze verordening beoogde instrument voor administratieve samenwerking aan het licht kunnen worden gebracht.
4.
Teneinde de doeltreffendheid van dit instrument voor administratieve samenwerking op het gebied van fraudebestrijding en belastingontduiking te beoordelen, kunnen de lidstaten
de Commissie alle andere in artikel 1 bedoelde informatie verstrekken.
5.
De Commissie verstrekt de andere betrokken lidstaten de
in de leden 2, 3 en 4 bedoelde inlichtingen.

HOOFDSTUK VI
BETREKKINGEN MET DERDE LANDEN

Artikel 32
1.
Wanneer door een derde land aan de bevoegde autoriteit
van een lidstaat inlichtingen zijn medegedeeld, is laatstgenoemde gehouden deze door te geven aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarvoor deze inlichtingen van nut
kunnen zijn en in elk geval aan de autoriteiten die erom verzoeken.
Dergelijke inlichtingen dienen ook aan de Commissie te worden medegedeeld wanneer zij op communautair vlak van belang kunnen zijn.
2.
Onder voorbehoud dat het betrokken derde land zich
juridisch verplicht heeft de bijstand te verlenen die nodig is
om alle bewijsmateriaal van de onregelmatigheid van de verrichtingen die in strijd met de wetgeving inzake de BTW lijken
bijeen te brengen, kunnen de inlichtingen die krachtens de
onderhavige verordening zijn verkregen, aan dat land worden
medegedeeld, met toestemming van de bevoegde autoriteiten
die deze hebben verstrekt en met inachtneming van hun interne wetgeving die van toepassing is op de overdracht van
gegevens van persoonlijke aard aan derde landen.

BETREKKING MET DE COMMISSIE
HOOFDSTUK VII

Artikel 31
1.
De lidstaten en de Commissie onderzoeken en beoordelen
de werking van het op grond van deze verordening ingestelde
instrument voor administratieve samenwerking. De Commissie
verzamelt de ervaringen van de lidstaten teneinde de werking
van dit instrument te verbeteren.
2.
De lidstaten verstrekken de Commissie alle inlichtingen
over het gebruik dat zij van de onderhavige verordening ma-

VOORWAARDEN VOOR DE UITWISSELING
VAN INLICHTINGEN

Artikel 33
De uit hoofde van deze verordening uitgevoerde uitwisseling
van inlichtingen vindt zoveel mogelijk langs elektronische weg
plaats overeenkomstig de nadere regelingen vast te stellen volgens de in artikel 40, lid 2, bedoelde procedure.
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Artikel 34
De verzoeken om bijstand, waaronder de verzoeken tot kennisgeving, en de bijgevoegde stukken, gaan vergezeld van een
vertaling in de officiºle taal of in ØØn der officiºle talen van
de lidstaat waar de aangezochte autoriteit is gevestigd, overeenkomstig de nadere regelingen vast te stellen volgens de in
artikel 40, lid 2, bedoelde procedure.
De aangezochte autoriteit heeft het recht van het overleggen
van een dergelijke vertaling af te zien.
Artikel 35
1.
De lidstaten zien af van iedere eis tot terugbetaling van
uit de toepassing van deze verordening voortvloeiende kosten,
behalve, in voorkomend geval, wat de aan deskundigen uitbetaalde vergoedingen betreft.
2.
Wanneer de wederzijdse bijstand een bijzondere moeilijkheid oplevert die verband houdt met zeer hoge kosten of met
de bestrijding van de georganiseerde misdaad, kunnen de aangezochte autoriteit en de verzoekende autoriteit in onderling
overleg per geval een specifieke vergoedingsregeling vaststellen.
3.
De nadere regelingen voor de toepassing van lid 2 worden volgens de in artikel 40, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
Artikel 36
1.
De aangezochte autoriteit van een lidstaat verstrekt de in
artikel 1 bedoelde inlichtingen aan de verzoekende autoriteit
van een andere lidstaat op voorwaarde dat:
a) het aantal en de aard van de binnen een bepaalde periode
door deze verzoekende autoriteit ingediende verzoeken om
inlichtingen de aangezochte autoriteit administratief niet onevenredig zwaar belasten,
b) de verzoekende autoriteit eerst alle gebruikelijke mogelijkheden voor het verkrijgen van de inlichtingen heeft benut
die zij in de gegeven omstandigheden had kunnen benutten
zonder het verkrijgen van het beoogde resultaat in gevaar te
brengen.
2.
Deze verordening legt niet de verplichting op onderzoek
in te stellen of inlichtingen te verstrekken wanneer de wetgeving of de administratieve praktijk van de lidstaat die de inlichtingen moet verstrekken, de bevoegde autoriteit niet toestaat voor eigen doeleinden dergelijk onderzoek in te stellen
of zodanige inlichtingen in te winnen of te gebruiken.
3.
Het verstrekken van inlichtingen kan worden geweigerd
indien dit zou leiden tot de bekendmaking van een commercieel, industrieel of beroepsgeheim of van een handelswerkwijze
of van gegevens waarvan de bekendmaking met de openbare
orde in strijd zou zijn.
4.
De aangezochte autoriteit stelt de verzoekende autoriteit
van de redenen voor de afwijzing van een verzoek om bijstand
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in kennis. Deze met redenen omklede afwijzing wordt ook aan
de Commissie medegedeeld.
5.
Voorwaarden voor het vaststellen van een minimum
BTW-bedrag op grond waarvan een verzoek om bijstand kan
worden voorgelegd, worden volgens de in artikel 40, lid 2,
bedoelde procedure vastgesteld.
Artikel 37
1.
De krachtens deze verordening in welke vorm dan ook
medegedeelde inlichtingen zijn vertrouwelijk. Zij vallen onder
het beroepsgeheim en genieten de bescherming waarin voor
soortgelijke inlichtingen wordt voorzien door de nationale wetgeving van de ontvangende lidstaat en door de overeenkomstige bepalingen die voor de communautaire instanties gelden.
In ieder geval mogen dergelijke inlichtingen uitsluitend ter kennis worden gebracht van personen die bij de vaststelling van de
grondslag, de inning of de administratieve controle van de
belastingen zijn betrokken, teneinde de belastingheffing te verzekeren, of van personen bij de communautaire instellingen
wier taak vereist dat zij daartoe toegang hebben.
Deze inlichtingen kunnen worden gebruikt in met de eventuele
toepassing van sancties gepaard gaande gerechtelijke of administratieve procedures, ingesteld in verband met inbreuken op
de belastingwetgeving, alsmede voor het vaststellen van andere
belastingen, rechten en heffingen die vallen onder artikel 2 van
Richtlijn 76/308/EEG van de Raad (1).
2.
In afwijking van lid 1 staat de bevoegde autoriteit van de
lidstaat die de inlichtingen verstrekt toe, dat deze inlichtingen
in de lidstaat van de verzoekende autoriteit ook voor andere
doeleinden worden gebruikt, indien de wetgeving van de lidstaat van de aangezochte autoriteit het gebruik van de inlichtingen voor soortgelijke doeleinden toestaat.
3.
Wanneer de verzoekende autoriteit van mening is dat
inlichtingen die zij van de aangezochte autoriteit heeft ontvangen, van nut kunnen zijn voor de bevoegde autoriteit van een
derde lidstaat, kan zij de inlichtingen aan deze lidstaat doorgeven.
4.
De lidstaten beperken de reikwijdte van de verplichtingen
en rechten die zijn neergelegd in artikel 6, lid 1, artikel 10,
artikel 11, lid 1, en in de artikelen 12 en 21 van Richtlijn
95/46/EG, voorzover dit noodzakelijk is om de in artikel 13,
onder e), van die richtlijn genoemde belangen te waarborgen.
Artikel 38
De vaststellingen, verklaringen, inlichtingen, bescheiden, eensluidend gewaarmerkte afschriften en alle inlichtingen die door
de ambtenaren van de aangezochte autoriteit zijn verkregen en
aan de verzoekende autoriteit zijn doorgegeven in gevallen van
bijstand als bedoeld in deze verordening, kunnen door de bevoegde instanties van de lidstaat van de verzoekende autoriteit
als bewijs worden gebruikt op dezelfde voet als soortgelijke
documenten die door een autoriteit in het eigen land worden
doorgegeven.
(1) PB L 73 van 19.3.1976, blz. 18.
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Artikel 39

Artikel 42

1.
Voor de toepassing van deze verordening nemen de lidstaten alle nodige maatregelen teneinde:

1.
Om de drie jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening, brengt de Commissie het
Europees Parlement en Raad verslag uit over de uitvoering
van deze verordening.

a) een goede interne coördinatie tussen de in artikel 3 bedoelde bevoegde autoriteiten te verzekeren;
b) te zorgen voor een rechtstreekse samenwerking tussen de
autoriteiten die zij speciaal met die coördinatie belasten;

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze verordening vallende gebied vaststellen.

c) de goede werking van het bij deze verordening ingestelde
systeem voor de uitwisseling van inlichtingen te verzekeren.

Artikel 43

2.
De Commissie deelt alle inlichtingen die zij ontvangt, en
die zij kan verstrekken, zo spoedig mogelijk aan de bevoegde
autoriteit van elke lidstaat mede.

1.
De bepalingen van deze verordening laten verdergaande
verplichtingen inzake wederzijdse bijstand welke voortvloeien
uit andere rechtsbesluiten, met inbegrip van eventuele bilaterale
of multilaterale overeenkomsten, onverlet.

HOOFDSTUK VIII

2.
Wanneer de bevoegde autoriteiten een regeling hebben
getroffen voor bilaterale kwesties op de gebieden die onder
deze verordening vallen, behalve voor het afwikkelen van een
op zichzelf staand geval, stellen zij de Commissie daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis. De Commissie stelt op haar beurt
de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten daarvan in
kennis.

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 40
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ inzake administratieve samenwerking, hierna Ðhet ComitØ
genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de
regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 7 en artikel 8 van dat besluit.
3.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt op drie maanden vastgesteld.
Artikel 41
Het ComitØ kan zich bezighouden met iedere kwestie betreffende de toepassing van deze verordening die door zijn voorzitter, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat, aan de orde wordt gesteld.

Artikel 44
Verordening (EEG) nr. 218/92 wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar Verordening (EEG) nr. 218/92 worden beschouwd als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 45
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 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.
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Voorstel voor een richtlijn van de Raad en het Europees Parlement houdende wijziging van
Richtlijn 77/799/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen
(2001/C 270 E/11)
COM(2001) 294 def.  2001/0134(COD)
(Door de Commissie ingediend op 18 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,

Richtlijn 77/799/EEG wordt als volgt gewijzigd:

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De bestrijding van fraude inzake de belasting over de toegevoegde waarde vraagt om versterking van de samenwerking tussen de belastingadministraties binnen de Gemeenschap en tussen deze administratie en de Commissie overeenkomstig gemeenschappelijke beginselen.
(2) Te dien einde is Verordening (EEG) nr. 218/92 van de
Raad (1), die wat de BTW betreft het systeem van samenwerking aanvulde dat was ingesteld bij Richtlijn
77/799/EEG van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij de
Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden, vervangen door Verordening (EG) nr. . . ./2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve
samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde. In deze verordening worden alle bepalingen betreffende de administratieve samenwerking op het
gebied van de BTW bijeengebracht, behoudens wederzijdse
bijstand als bedoeld in Verordening 76/308/EEG van de
Raad van 15 maart 1976 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die
voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten en belastingen,
alsmede uit andere maatregelen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn . . ./2001/EG.

Artikel 1

1. De titel komt als volgt te luiden:
ÐRichtlijn van de Raad van 19 december 1977 betreffende de
wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten op het gebied van de directe belastingen, bepaalde
accijnzen en belastingen op verzekeringspremies.
2. In artikel 1, lid 1, komt het eerste streepje als volgt te luiden:
Ðbelastingen op verzekeringspremies als bedoeld in artikel 3,
vierde streepje van Richtlijn 76/308/EEG van de Raad (*).
___________
(*) PB L 73 van 19.3.1976, blz. 18.
Artikel 2
De verwijzingen naar Richtlijn 77/799/EEG met betrekking tot
de belasting over de toegevoegde waarde worden beschouwd
als verwijzingen naar Verordening (EG) nr. . . ./2001 betreffende
de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde.
Artikel 3
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2002 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
hiervan in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

(3) Het toepassingsgebied van de wederzijdse bijstand zoals
vastgesteld bij Richtlijn 77/799/EEG dient te worden uitgebreid tot de in Richtlijn 76/308/EEG bedoelde belastingen
op verzekeringspremies, zodat de financiºle belangen van
de lidstaten en de neutraliteit van de interne markt beter
worden beschermd.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

(4) Richtlijn 77/799/EEG dient bijgevolg te worden gewijzigd,

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

(1) PB L 24 van 1.2.1992, blz. 1.
(2) PB L 336 van 27.12.1979, blz. 15.
(3) PB L 73 van 19.3.1976, blz. 18.

Artikel 4

Artikel 5
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame
en sponsoring voor tabaksproducten
(2001/C 270 E/12)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 283 def.  2001/0119(COD)
(Door de Commissie ingediend op 20 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, en de artikelen 55 en
95,
Gezien het voorstel van de Commissie,

werking van de interne markt op het gebied van de gezondheid uitgaat van een hoog beschermingsniveau. Binnen hun respectieve bevoegdheden trachten ook het Europees Parlement en de Raad deze doelstelling te verwezenlijken. De onderling aan te passen wetgeving van de lidstaten is bedoeld om de volksgezondheid te beschermen
door de verkoopbevordering van tabak te regelen, een
verslavend product dat verantwoordelijk is voor meer
dan een half miljoen sterfgevallen in de Gemeenschap
per jaar, en te voorkomen dat mensen door de reclame
op jonge leeftijd met roken beginnen en eraan verslaafd
raken.

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Er bestaan verschillen tussen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame
voor tabaksproducten en de sponsoring op dat gebied.
Deze reclame en sponsoring reiken in sommige gevallen
over de grenzen van de lidstaten heen of betreffen internationale evenementen, en zijn activiteiten waarop artikel
49 van het Verdrag van toepassing is. De verschillen in
nationale wetgeving kunnen toenemende belemmeringen
vormen voor het vrije verkeer tussen de lidstaten van
producten of diensten die als drager voor dergelijke reclame en sponsoring dienen. In het geval van persreclame
is men reeds op bepaalde belemmeringen gestuit. In het
geval van sponsoring kunnen verstoringen van de mededingingsvoorwaarden toenemen en dergelijke verstoringen
zijn reeds waargenomen ten aanzien van de organisatie
van bepaalde grote sport- en culturele evenementen.
(2) Deze belemmeringen moeten worden weggenomen en
daartoe moeten de regels betreffende de reclame voor
tabaksproducten en de sponsoring op dat gebied in specifieke gevallen onderling worden aangepast. Met name
dient te worden bepaald in welke mate tabaksreclame in
bepaalde categorieºn publicaties is toegestaan.
(3) Artikel 95, lid 3, van het Verdrag verlangt dat de Commissie bij haar voorstellen voor de totstandbrenging en
(1) Advies van het Europees Parlement van . . .

(4) Het vrije verkeer in de interne markt van publicaties zoals
periodieken, kranten en tijdschriften kan aanzienlijk worden belemmerd door de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaten die tabaksreclame in die media
verbieden of reglementeren. Teneinde het vrije verkeer van
al deze media in de interne markt te waarborgen, is het
noodzakelijk de tabaksreclame daarin te beperken tot die
tijdschriften en periodieken die niet voor het grote publiek
bestemd zijn, zoals vakbladen en tot in derde landen uitgegeven en gedrukte publicaties, die niet in de eerste
plaats voor de communautaire markt bestemd zijn.

(5) De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende bepaalde soorten sponsoring voor tabaksproducten met grensoverschrijdende effecten geven
aanleiding tot een aanzienlijk risico van verstoring van
de mededingingsvoorwaarden voor deze activiteit binnen
de interne markt. Teneinde aan deze verstoringen een
einde te maken, is het noodzakelijk deze sponsoring uitsluitend voor activiteiten of evenementen met grensoverschrijdende effecten te verbieden, zonder louter nationale
sponsoring te reglementeren, welke anders een manier
zou kunnen zijn om de beperkingen op directe vormen
van reclame te omzeilen.

(6) In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van de diensten van de informatiemaatschappij om reclame voor tabaksproducten te maken; in dezelfde mate neemt ook de
publieke consumptie van en toegang tot dergelijke diensten toe. Deze diensten, alsmede radio-uitzendingen, die
ook via diensten van de informatiemaatschappij kunnen
worden doorgegeven, zijn bijzonder aantrekkelijk en toegankelijk voor jonge consumenten. Tabaksreclame via
deze media is door haar aard zelf grensoverschrijdend
en moet op communautair vlak worden gereglementeerd.
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(7) De verspreiding om niet van tabaksproducten is in verscheidene lidstaten reeds aan beperkingen onderhevig,
omdat de verslavende werking daarvan groot is. Er hebben
zich gevallen van verspreiding om niet voorgedaan in het
kader van de sponsoring van evenementen met grensoverschrijdende effecten en deze moeten daarom worden verboden.

(8) Op het ogenblik worden met het oog op de opstelling van
een kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik besprekingen gevoerd over internationaal geldende normen voor
reclame voor tabaksproducten en sponsoring op dat gebied. Deze besprekingen zijn bedoeld om bindende internationale regels te scheppen in aanvulling op die in deze
richtlijn.

(9) De uitvoering van deze richtlijn in de lidstaten en de
vaststelling van verdere belemmeringen voor het soepel
functioneren van de interne markt moeten regelmatig opnieuw worden bezien. Daartoe dient te worden bepaald
dat de Commissie een verslag moet opstellen, zo nodig
vergezeld gaande van de nodige voorstellen. In de desbetreffende Gemeenschapsprogramma’s moet worden
voorzien in controle op de gevolgen van deze richtlijn
voor de volksgezondheid.

(10) De lidstaten moeten met het oog op de controle op de
toepassing van de in het kader van deze richtlijn genomen
nationale maatregelen, met inachtneming van hun nationale wetgeving, in passende en doeltreffende middelen
voorzien, zoals bepaald in de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de rol
van sancties voor de tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving op het gebied van de interne markt (1) en
in de resolutie van de Raad van 29 juni 1995 over de
eenvormige en doeltreffende toepassing van het Gemeenschapsrecht en over sancties op overtredingen daarvan op
het gebied van de interne markt (2). Dergelijke middelen
moeten in de mogelijkheid voorzien dat personen of organisaties met een rechtmatig belang bij de beºindiging
van activiteiten die niet met deze richtlijn verenigbaar zijn,
in rechte optreden.
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(13) Deze richtlijn laat Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van
3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten
inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (4),
waarbij alle vormen van televisiereclame voor sigaretten
en andere tabaksproducten wordt verboden, onverlet.
Richtlijn 89/552/EEG bepaalt dat televisieprogramma’s
niet mogen worden gesponsord door natuurlijke of rechtspersonen welker voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of de verkoop van producten of de levering
van diensten waarvoor reclame bij die richtlijn verboden
is. Telewinkelen in tabaksproducten is ook bij Richtlijn
89/552/EEG verboden.

(14) Het transnationale karakter van reclame wordt erkend in
Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september
1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten
inzake misleidende reclame (5). Richtlijn 2001/37/EG van
. . . 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van
tabaksproducten bevat bepalingen inzake het gebruik van
misleidende beschrijvingen op de etiketten van tabaksproducten waarvan het grensoverschrijdende effect ook is
erkend.

(15) Richtlijn 98/43/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 6 juli 1998 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor
tabaksproducten (6) is door het Hof van Justitie bij een
arrest in zaak C-376/98, Duitsland/Europees Parlement
en Raad nietig verklaard (7). Verwijzingen naar Richtlijn
98/43/EG dienen derhalve te worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn.

(16) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het, teneinde de fundamentele doelstelling van de goede werking
van de interne markt te verwezenlijken, passend en noodzakelijk bepalingen vast te stellen inzake de reclame en
sponsoring voor tabaksproducten. Deze richtlijn gaat
overeenkomstig artikel 5, derde alinea, van het Verdrag
niet verder dan nodig is om de beoogde doelstellingen
te verwezenlijken.

(11) De sancties waarin deze richtlijn voorziet, dienen eventuele andere sancties of rechtsmiddelen waarin het nationale
recht voorziet, onverlet te laten.

(12) Reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik valt
onder Richtlijn 92/28/EEG van de Raad van 31 maart
1992 betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (3). Reclame voor rookontwenningsproducten valt niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn.
(1) COM(95) 162 def.
(2) PB C 188 van 22.7.1995, blz. 1.
(3) PB L 113 van 30.4.1992, blz. 13.

(17) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de
beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze
richtlijn beoogt meer bepaald te waarborgen dat het
grondrecht van vrije meningsuiting wordt geºerbiedigd,
(4) PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
97/36/EG (PB L 202 van 30.7.1997, blz. 60).
(5) PB L 250 van 19.9.1984, blz. 17. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
97/55EG (PB L 290 van 23.10.1997, blz. 18).
(6) PB L 213 van 30.7.1998, blz. 9.
(7) Jurispr. 2000, blz. I-8419.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Voorwerp en werkingssfeer
Deze richtlijn beoogt de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake
de reclame voor tabaksproducten en de aanprijzing daarvan:

C 270 E/99

Andere reclame in de pers en in andere gedrukte publicaties
wordt verboden.
2.
Reclame die niet in de pers en in andere gedrukte publicaties is toegestaan, is evenmin toegestaan in diensten van de
informatiemaatschappij.
Artikel 4
Radioreclame en sponsoring

a) in de pers en andere gedrukte publicaties,
b) in radio-uitzendingen,
c) in de diensten van de informatiemaatschappij, en
d) door middel van sponsoring voor tabaksproducten, met
inbegrip van de verspreiding om niet van tabaksproducten.

1.
Alle vormen van radioreclame voor tabaksproducten zijn
verboden.
2.
Radioprogramma’s mogen niet worden gesponsord door
ondernemingen welker hoofdactiviteit in de vervaardiging of
verkoop van tabaksproducten bestaat.
Artikel 5
Sponsoring van evenementen

Zij beoogt het vrije verkeer van de betrokken media en aanverwante diensten te waarborgen en de belemmeringen voor de
werking van de interne markt uit de weg te ruimen.

1.
De sponsoring van evenementen of activiteiten waarbij
meer dan een lidstaat betrokken is, die in meer dan een lidstaat
plaatsvinden of die anderszins grensoverschrijdende effecten
hebben, is verboden.

Artikel 2

2.
Iedere verspreiding om niet van tabaksproducten in het
kader van de sponsoring van de in lid 1 bedoelde evenementen
welke het aanprijzen van dergelijke producten ten doel of tot
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg heeft, wordt verboden.

Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) Ðtabaksproducten: alle voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemde producten die, al is het slechts ten dele, uit
tabak bestaan;

Artikel 6
Verslag

b) Ðreclame: elke vorm van commerciºle mededeling die de
aanprijzing van een tabaksproduct tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft;

Niet later dan vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn
brengt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en het
Economisch en Sociaal ComitØ verslag over de uitvoering van
deze richtlijn uit. Dit verslag gaat eventueel vergezeld van de
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn welke de Commissie
noodzakelijk acht.

c) Ðsponsoring: iedere vorm van openbare of particuliere bijdrage aan evenementen, activiteiten of personen, die de aanprijzing van een tabaksproduct tot doel dan wel rechtstreeks
of onrechtstreeks tot gevolg heeft;

Artikel 7

d) Ðdiensten van de informatiemaatschappij: diensten in de zin
van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees
Parlement en de Raad (1).

Artikel 3
Reclame in de gedrukte media en in de diensten van
de informatiemaatschappij
1.
Reclame in de pers en in andere gedrukte publicaties
wordt beperkt tot publicaties die uitsluitend bestemd zijn
voor de bedrijfstak van de handel in tabaksproducten, en publicaties die worden uitgegeven en gedrukt in derde landen,
mits deze publicaties niet hoofdzakelijk voor de communautaire markt bestemd zijn.
(1) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

Handhaving
De lidstaten stellen het stelsel van sancties, van toepassing op
schendingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen, vast en treffen alle nodige maatregelen om de daadwerkelijke toepassing van die sancties te
waarborgen. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend,
evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel 10 genoemde datum van de
desbetreffende bepalingen in kennis en delen haar alle latere
wijzigingen ervan zo spoedig mogelijk mede.
Dit systeem dient bepalingen te omvatten die personen of organisaties die volgens de nationale wetgeving een rechtmatig
belang hebben bij het verwijderen van reclame, sponsoring of
aanverwante zaken die met de onderhavige richtlijn onverenigbaar zijn, de mogelijkheid bieden tegen dergelijke reclame of
sponsoring in rechte op te treden, dan wel dergelijke reclame of
sponsoring onder de aandacht van een bestuursrechtelijke instantie te brengen die bevoegd is zelf over de klacht uitspraak
te doen of een passende gerechtelijke procedure in te stellen.
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Artikel 8
Vrij verkeer van producten en diensten
De lidstaten mogen het vrije verkeer van producten of diensten
die aan deze richtlijn voldoen, niet verbieden of beperken.
Artikel 9
Verwijzingen naar Richtlijn 98/43/EG
Verwijzingen naar Richtlijn 98/43/EG worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn.
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

Artikel 11
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 10
Tenuitvoerlegging
De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast om uiterlijk op 30 juli 2005 aan deze richtlijn
te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.

Artikel 12
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999
houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt
(2001/C 270 E/13)
COM(2001) 332 def.  2001/0132(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 20 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 11 wordt aan lid 3 de volgende derde alinea
toegevoegd:

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Verschillende lidstaten voeren een actief beleid ter bevordering van het aantreden van een nieuwe generatie bedrijfsopvolgers in de landbouw. Dit beleid is vooral waardevol
gebleken in de wijnbouwsector, waar de behoefte aan verjonging groot is.
(2) Om de toepassing van een dergelijk beleid te vergemakkelijken en in afwachting van de tenuitvoerlegging van de
regeling inzake aanplantrechtenreserves moet in de mogelijkheid worden voorzien om de rechten van nieuwe aanplant die aan jonge landbouwers worden toegekend tijdelijk
in aanmerking te nemen voor de steunregeling voor de
herstructurering die is ingesteld bij Verordening (EG)
nr. 1493/1999 van de Raad (1). Die mogelijkheid moet
ook worden verleend wat rechten van nieuwe aanplant
betreft die zijn toegekend in het kader van de oude bedrijfsverbeteringsplannen als bedoeld in Verordening (EG)
nr. 950/97 van de Raad van 20 mei 1997 betreffende de
verbetering van de doeltreffendheid voor de landbouwstructuur (2), om zodoende de overschakeling van de oude
regelingen naar de nieuwe te vergemakkelijken.
(3) Verordening (EG) nr. 1493/1999 moet dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2826/2000 (PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2).
(2) PB L 142 van 2.6.1997, blz. 1.

ÐZij omvat de rechten van nieuwe aanplant die worden
toegekend in het kader van de verbeteringsplannen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 950/97 en aan jonge landbouwers en die worden gebruikt in de wijnoogstjaren
2000/2001, 2001/2002 en 2002/2003..
2. In artikel 15, tweede alinea, wordt de tekst onder b) vervangen door:
Ðb) bepalingen inzake het gebruik van herbeplantingsrechten in het algemeen en rechten van nieuwe aanplant die
worden toegekend in het kader van de verbeteringsplannen en aan jonge landbouwers, in het kader van de
tenuitvoerlegging van de programma’s;.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende 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.
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende
de verdeling tussen de lidstaten van de vergunningen die zijn ontvangen krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemeniº houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd vervoer
(2001/C 270 E/14)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 334 def.  2001/0138(COD)
(Door de Commissie ingediend op 20 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

beschikken krachtens artikel 6, lid 2, van de Overeenkomsten
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije,
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije
en tussen de Europese Gemeenschap en Roemeniº houdende
vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd
vervoer (hierna Ðde Overeenkomsten genoemd).
2. De bijlage wordt vervangen door het volgende:

Overwegende hetgeen volgt:
(1) Bij Besluit . . . van de Raad heeft de Europese Gemeenschap
met Roemeniº een Overeenkomst gesloten houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd
vervoer.
(2) Op grond van deze Overeenkomst zal de Gemeenschap
transitovergunningen voor het wegvervoer ontvangen van
Roemeniº, zoals dat het geval is krachtens vrijwel identieke
overeenkomsten die reeds met Bulgarije en Hongarije zijn
gesloten.
(3) Om redenen van coherentie is het noodzakelijk dat de regels
betreffende de verdeling, het beheer en de toekenning van
deze vergunningen identiek zijn met die welke zijn vastgesteld
voor de verdeling van de vergunningen die krachtens de overeenkomsten met Bulgarije en Hongarije zijn ontvangen.
(4) Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement
en de Raad (1) moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.
(5) Het is noodzakelijk dat deze verordening met spoed in
werking treedt,
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en
de Raad wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1 wordt vervangen door het volgende:
ÐArtikel 1
Deze verordening bevat de regels voor de verdeling onder de
lidstaten van de vergunningen waarover de Gemeenschap kan

(1) Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van 4 april 2001 betreffende de verdeling tussen de lidstaten
van de vergunningen die zijn ontvangen krachtens de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije en tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije
houdende vaststelling van bepaalde voorwaarden voor het goederenvervoer over de weg en de bevordering van het gecombineerd
vervoer (PB L 108 van 18.4.2001, blz. 1).

Vergunningen voor gebruik in:
Lidstaat
Bulgarije

Belgiº

103

Hongarije

103

Roemeniº

104

Denemarken

110

110

111

Duitsland

134

133

137

11 468

10 974

12 457

Spanje

100

100

100

Frankrijk

102

102

102

Ierland

100

100

100

Italiº

102

102

102

Luxemburg

100

100

100

Nederland

150

147

154

Oostenrijk

119

118

120

Portugal

100

100

100

Finland

102

102

102

Zweden

107

106

107

Griekenland

Verenigd Koninkrijk
Totaal

103

103

104

13 000

12 500

14 000

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na de publicatie
ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut en de financiering
van Europese politieke partijen (1)
(2001/C 270 E/15)
COM(2001) 343 def.  2001/0011(CNS)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 21 juni 2001)
(1) PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 283.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 308,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Artikel 191 van het EG-Verdrag erkent het belang van
politieke partijen op Europees vlak voor de Europese integratie, voor de vorming van een Europees bewustzijn en
als middel tot uiting van de politieke wil van de burgers.

(1) Artikel 191 van het EG-Verdrag en artikel 12, lid 2, van
het Handvest van de grondrechten erkennen het belang
van politieke partijen op Europees vlak voor de Europese
integratie, voor de vorming van een Europees bewustzijn
en als middel tot uiting van de politieke wil van de burgers.

(2) Er moet een statuut komen voor Europese politieke partijen en er moet op worden toegezien dat deze, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag, de grondrechten
alsmede de democratische beginselen en de rechtsstaat
eerbiedigen en dat zij eigen organen hebben.

(2) Er moet een statuut en een voor alle burgers van de Unie
toegankelijk programma komen voor Europese politieke
partijen en er moet op worden toegezien dat deze, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag en het Handvest van de grondrechten, de grondrechten alsmede de
democratische beginselen en de rechtsstaat eerbiedigen
en dat zij eigen organen hebben.
(3) De Europese politieke partijen moeten, nadat zij als zodanig zijn erkend, rechtspersoonlijkheid bezitten.

(3) Er moet worden gezorgd voor een financiering van de
Europese politieke partijen teneinde gedeeltelijk hun werkingskosten te dekken, alsmede hun uitgaven ter bevordering van de democratie in de landen die kandidaat voor
toetreding zijn.

(4) Er moet worden gezorgd voor een financiering van de
Europese politieke partijen teneinde gedeeltelijk hun werkingskosten te dekken, alsmede hun uitgaven ter bevordering van de democratie in de landen die kandidaat voor
toetreding zijn.

(4) De toekenningsvoorwaarden van deze verordening moeten op gelijke voet gelden voor de financiering van alle
Europese politieke partijen, met inachtneming van de
daadwerkelijke vertegenwoordiging ervan in het Europees
Parlement.

(5) De toekenningsvoorwaarden van deze verordening moeten op gelijke voet gelden voor de financiering van alle
Europese politieke partijen, met inachtneming van de
daadwerkelijke vertegenwoordiging ervan in het Europees
Parlement.
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(5) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moet financiering uitsluitend worden toegekend aan partijen die op
Europees vlak voldoende representatief zijn, om te voorkomen dat financiering wordt toegekend aan partijen die
uitsluitend nationale partijen zijn of aan partijen waaraan
op nationaal vlak financiering is geweigerd omdat zij de
democratische beginselen niet in acht nemen.
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GEWIJZIGD VOORSTEL

(6) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel moet financiering uitsluitend worden toegekend aan partijen die op
Europees vlak voldoende representatief zijn, om te voorkomen dat financiering wordt toegekend aan partijen die
uitsluitend nationale partijen zijn of aan partijen waaraan
op nationaal vlak financiering is geweigerd omdat zij de
democratische beginselen niet in acht nemen.
(7) Giften en andere donaties aan Europese politieke partijen
moeten voldoen aan het gebod van transparantie.
(8) Overeenkomstig de Verklaring van de Europese Raad in
Nice over artikel 191 van het Verdrag mag de financiering
van politieke partijen ten laste van de begroting van de
Europese Gemeenschappen niet worden gebruikt voor de
directe of indirecte financiering van de politieke partijen
op nationaal niveau.

(6) De aard van de uitgaven waarvoor op grond van deze
verordening een financiering kan worden toegekend, dient
duidelijk te worden aangegeven.

(9) De aard van de uitgaven waarvoor op grond van deze
verordening een financiering kan worden toegekend, dient
in de zin van artikel 191 van het Verdrag en overeenkomstig de in het goedgekeurde statuut geformuleerde doelstellingen duidelijk te worden aangegeven.

(7) De kredieten die voor de financiering van de partijen
worden uitgetrokken, moeten worden vastgesteld volgens
de jaarlijkse begrotingsprocedure.

(10) De kredieten die voor de financiering van de partijen
worden uitgetrokken, moeten worden vastgesteld volgens
de jaarlijkse begrotingsprocedure.

(8) De uitvoering van de in de onderhavige verordening voorziene maatregelen draagt bij tot de verwezenlijking van de
in het Verdrag vervatte doelstellingen. Het Verdrag voorziet voor de vaststelling van de onderhavige Verordening
niet in andere bevoegdheden dan die van artikel 308.

(11) De uitvoering van de in de onderhavige verordening voorziene maatregelen draagt onder democratische omstandigheden bij tot de verwezenlijking van de in het Verdrag
vervatte doelstellingen. Het Verdrag voorziet voor de vaststelling van de onderhavige Verordening niet in andere
bevoegdheden dan die van artikel 308.

(9) De geldigheidsduur van deze verordening dient te verstrijken aan het einde van het tweede begrotingsjaar dat volgt
op de inwerkingtreding ervan,

(12) De geldigheidsduur van deze verordening dient te verstrijken aan het einde van het tweede begrotingsjaar dat volgt
op de inwerkingtreding ervan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Ongewijzigd

Artikel 1
Statuut
Elke Europese politieke partij of unie van partijen, kan bij het
Europees Parlement een statuut van Europese politieke partij,
hierna Ðstatuut genoemd, neerleggen, mits zij

Elke Europese politieke partij of duurzaam geconcipieerde Europese unie van partijen, kan bij het Europees Parlement een
statuut van Europese politieke partij, hierna Ðstatuut genoemd,
neerleggen, mits zij

a) in de Europese Unie gevestigd is;

Ongewijzigd

b) in het Europees Parlement een fractie heeft gevormd of het
voornemen heeft er een te vormen dan wel van een bestaande fractie deel te gaan uitmaken;
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c) in haar programma en activiteiten de in het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde fundamentele beginselen inzake democratie, inzake de eerbiediging van de
grondrechten en inzake de rechtsstaat in acht neemt.
In het statuut dienen met name de organen te worden vermeld
die belast zijn met het politieke en financiºle beleid van de
partij.
De burgers van de Unie en alle natuurlijke en rechtspersonen
met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben recht
van toegang tot de bij het Europees Parlement gedeponeerde
statuten.
Het voornemen om een groepering te vormen of aan een
bestaande groepering deel te nemen moet bekend worden gemaakt via een officiºle verklaring die bij het Europees Parlement wordt gedeponeerd.
Artikel 2
Rechtspersoon

Europese politieke partijen bezitten rechtspersoonlijkheid. Zij
kunnen met name roerend en onroerend goed verwerven en
vervreemden en in rechte optreden.
Artikel 2

Artikel 3

Onafhankelijke controle door vooraanstaande personen

Controle op de voorwaarden

Het Europees Parlement beslist over alle betwistingen van de in
artikel 1 bedoelde voorwaarden overeenkomstig het advies van
een onafhankelijk comitØ van vooraanstaande personen dat om
de vijf jaar in gemeenschappelijk overleg door het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie wordt benoemd.

Het Bureau van het Europees Parlement beslist over alle betwistingen van de in artikel 1 bedoelde voorwaarden.

Artikel 3

Artikel 4

Financiering
Financiºle middelen kunnen ten laste van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen worden toegekend aan
Europese politieke partijen die hun statuut hebben neergelegd
en die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

a) in ten minste vijf lidstaten gekozenen van de partij of van
onderdelen daarvan hebben in het Europees Parlement, in
de nationale parlementen of in regionale parlementen.

Ongewijzigd
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b) bij de laatste Europese verkiezingen in ten minste vijf lidstaten ten minste vijf procent van de stemmen hebben
verkregen.
De partijen die aan deze voorwaarden voldoen moeten jaarlijks
hun begrotingen en rekeningen openbaar maken.

De partijen die aan deze voorwaarden voldoen moeten jaarlijks
hun begrotingen en rekeningen openbaar maken en een verklaring afgeven inzake hun financieringsbronnen in de vorm
van een lijst van hun donoren en de door elke donor gegeven
bedragen. Anonieme donaties mogen in geen geval worden
aangenomen.

Artikel 4

Artikel 5

Aard van de uitgaven

Ongewijzigd

1.
De financiºle middelen die op grond van deze verordening worden toegekend, mogen slechts worden besteed aan
uitgaven gedaan ter verwezenlijking van een doelstelling die
in het statuut van de betrokken Europese politieke partij is
opgenomen.

1.
De financiºle middelen die op grond van deze verordening worden toegekend, mogen slechts worden besteed aan
uitgaven voor Europese politieke activiteiten in de zin van
artikel 191 van het Verdrag die rechtstreeks verband houden
met de statutaire doelstellingen.

De uitgaven kunnen onder meer betrekking hebben op administratieve kosten, kosten in verband met technische ondersteuning, vergaderingen, studies, voorlichting en publicaties die
rechtstreeks verband houden met de statutaire doelstellingen.

Ongewijzigd

2.
De waardebepaling van roerende en onroerende goederen, alsmede de afschrijving daarvan, moeten geschieden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2909/2000 van de Commissie (1).
3.
Het Europees Parlement kan tegen betaling technische
steun, localiteiten en tolken ter beschikking stellen. Meer details
worden door het Bureau van het Europees Parlement op basis
van het beginsel van gelijke behandeling geregeld.
4.
In het geval van gezamenlijke acties van Europese en
nationale partijen en andere organisaties moeten de bescheiden
over de uitgaven van de Europese politieke partijen toegankelijk
zijn voor de Europese Rekenkamer.
Artikel 5

Uitvoering en controle
De kredieten bestemd voor de financiering van de partijen
worden vastgesteld volgens de begrotingsprocedure en worden
uitbetaald overeenkomstig de bepalingen van het Financieel
Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen.
___________
(1) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 75.

Artikel 6

Ongewijzigd
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De controle op de financiering die in het kader van deze verordening worden toegekend, wordt uitgeoefend overeenkomstig
de bepalingen van het Financieel Reglement.

De controle geschiedt daarenboven op grond van een jaarlijkse
audit door een externe en onafhankelijke instantie. Het auditverslag wordt het Europees Parlement en de Rekenkamer toegezonden.

De controle geschiedt daarenboven op grond van een jaarlijkse
audit door een externe en onafhankelijke instantie. Het auditverslag wordt het Europees Parlement en de Rekenkamer binnen zes maanden na afloop van het betreffende begrotingsjaar
toegezonden.

De betrokken diensten kunnen ter plaatse alle controlehandelingen verrichten die zij noodzakelijk achten om vast te stellen of de toegekende financiering op wettige en regelmatige
wijze is gebruikt. Bij de uitoefening van hun taak kunnen zij
alle boekhoudkundige bescheiden en verantwoordingsstukken,
alsmede alle andere documenten die zij dienstig achten inzien
en alle inlichtingen opvragen die zij nodig menen te hebben
voor de uitoefening van hun controletaak.

Met het oog op de uitvoering van controletaken kunnen de
hiertoe bevoegd verklaarde ambtenaren van de bevoegde diensten ter plaatse alle controlehandelingen verrichten die zij
noodzakelijk achten om vast te stellen of de toegekende financiering op wettige en regelmatige wijze is gebruikt. Bij de uitoefening van hun taak kunnen zij alle boekhoudkundige bescheiden en verantwoordingsstukken, alsmede alle andere documenten die zij dienstig achten inzien en alle inlichtingen opvragen die zij nodig menen te hebben voor de uitoefening van
hun controletaak.

De financiºle regels en interne controleprocedures van de partijen stroken met richtsnoeren die worden vastgesteld na raadpleging van de Europese Rekenkamer.

Ten onrechte ontvangen financiºle steun moet worden terugbetaald.

Elk document of elke inlichting die de Rekenkamer nodig heeft
om haar taak te vervullen, wordt haar op haar verzoek verstrekt door de politieke partijen die middelen uit de begroting
hebben ontvangen.

Ongewijzigd

Artikel 6

Verdeling

Artikel 7

Ongewijzigd

Op grond van de artikelen 1 en 3 worden de toegekende
financiºle middelen jaarlijks als volgt verdeeld:

Op grond van de artikelen 1, 2 en 4 worden de toegekende
financiºle middelen jaarlijks als volgt verdeeld:

a) 15 % van het jaarlijkse bedrag wordt in gelijke delen verdeeld onder de partijen die aan de voorwaarden voldoen en
die een naar behoren gestaafde aanvraag daartoe bij de
Commissie indienen;

Ongewijzigd

b) 85 % wordt verdeeld tussen de Europese partijen die gekozenen hebben in het Europees Parlement, in evenredigheid
tot het aantal gekozenen.
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Financiºle middelen verleend ten laste van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, waaronder die uit
hoofde van deze verordening, mogen aan een Europese politieke partij slechts worden toegekend indien deze kan aantonen
dat zij minstens 25 % van haar middelen uit een andere bron
dan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen
put.
Artikel 7

Verslag

Artikel 8

Ongewijzigd

De Commissie brengt binnen achttien maanden na de inwerkingtreding van deze verordening het Europees Parlement en
de Raad verslag uit.
Artikel 8

Inwerkingtreding en verstrijken
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Zij verstrijkt aan het einde van het tweede begrotingsjaar dat
volgt op de inwerkingtreding ervan.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Artikel 9

Ongewijzigd
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Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciºle verkeer van gezelschapsdieren (1)
(2001/C 270 E/16)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 349 def.  2000/0221(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 21 juni 2001)

(1) PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 239.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37 en artikel 152, lid 4, onder
b),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciºle verkeer van gezelschapsdieren tussen de lidstaten
en uit derde landen moeten worden geharmoniseerd en
dit doel kan alleen met op communautair niveau vastgestelde maatregelen worden bereikt.

(2) Deze verordening heeft betrekking op het verkeer van
dieren die onder bijlage I bij het Verdrag vallen. Sommige
van de bepalingen van deze verordening, met name die
betreffende rabiºs, beogen de bescherming van de volksgezondheid terwijl andere alleen de gezondheid van dieren
betreffen. Derhalve dienen artikel 37 en artikel 152, lid 4,
onder b), van het Verdrag als rechtsgrond te worden genomen.

(3) Wat rabiºs betreft, is de situatie op het gehele grondgebied
van de Gemeenschap de laatste tien jaar opvallend verbeterd, doordat in de gebieden waar zich bij de vossenpopulatie de rabiºsepidemie voordeed die sinds de jaren
zestig het noordoosten van Europa heeft geteisterd, programma’s van orale vaccinatie bij vossen zijn toegepast.

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd
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(4) Deze verbetering heeft het Verenigd Koninkrijk en Zweden ertoe gebracht de decennia lang toegepaste quarantaine van zes maanden op te geven en te vervangen door
een minder strenge regeling die een vergelijkbaar veiligheidsniveau biedt.
(5) Rabiºs bij als gezelschapsdier gehouden carnivoren komt
nu op het grondgebied van de Gemeenschap vooral voor
bij dieren van oorsprong uit derde landen waar rabiºs van
het stedelijke type nog steeds endemisch is.
(6) De veterinairrechtelijke voorschriften die tot nog toe door
de lidstaten algemeen werden toegepast voor het binnenbrengen van als gezelschapsdier gehouden carnivoren uit
derde landen, moeten dus worden aangescherpt.
(7) Op de voorschriften inzake de controles bij het binnenbrengen op het grondgebied van de Gemeenschap dienen
echter uitzonderingen te worden gemaakt voor het nietcommerciºle verkeer uit derde landen of gebieden die uit
gezondheidsoogpunt tot hetzelfde geografische geheel als
de Gemeenschap behoren.
(8) Met de in deze verordening vervatte maatregelen wordt
gestreefd naar een voldoende bescherming tegen de betrokken gezondheidsrisico’s. Zij vormen geen ongerechtvaardigde belemmering van het onder de verordening vallende verkeer daar zij gegrond zijn op de conclusies van
hierover geraadpleegde groepen deskundigen, en met
name op het verslag van het Wetenschappelijk Veterinair
ComitØ van 16 september 1997.
(9) Er moet ook een juridische regeling met veterinairrechtelijke voorschriften worden vastgesteld voor het niet-commerciºle verkeer van diersoorten die niet gevoelig zijn
voor rabiºs of die uit epidemiologisch oogpunt niet significant zijn ten aanzien van rabiºs.
(10) De onderhavige verordening geldt onverminderd de bepalingen die op grond van Verordening (EG) nr. 338/97 van
de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van
in het wild levende dier- en plantensoorten door controle
op het desbetreffende handelsverkeer (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1476/1999 van de Commissie (2) zijn vastgesteld.
(11) Daar de nodige maatregelen ter uitvoering van deze verordening maatregelen van algemene strekking zijn in de
zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad
van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (3), dienen deze maatregelen volgens de regelgevingsprocedure van artikel 5 van genoemd
besluit te worden vastgesteld.
___________
(1) PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.
(2) PB L 171 van 7.7.1999, blz. 5.
(3) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(12) De Commissie moet worden verzocht een overzicht op te
stellen van de vigerende wetgeving voor de handel in
dieren die behoren tot de in bijlage I, deel A, genoemde
soorten, teneinde die voorschriften af te stemmen op de
bepalingen van deze verordening,
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Ongewijzigd

Artikel 1
Bij deze verordening worden de veterinairrechtelijke voorschriften vastgesteld waaraan het niet-commerciºle verkeer van gezelschapsdieren moet voldoen, alsmede de regels betreffende de
controle van dat verkeer.

Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op het verkeer tussen lidstaten of uit derde landen van dieren van de in bijlage I genoemde soorten die door hun eigenaar of door een natuurlijke
persoon die er tijdens het vervoer voor verantwoordelijk is,
worden begeleid, en die niet voor verkoop of voor een eigendomsoverdracht bestemd zijn, onverminderd het bepaalde in
artikel 4, tweede alinea.
Zij is van toepassing onverminderd de bepalingen die op grond
van Verordening (EG) nr. 338/97 zijn vastgesteld.

Artikel 3
De dieren van de in bijlage I, deel A, vermelde soorten worden
geacht te zijn geïdentificeerd indien zij:

De dieren van de in bijlage I, deel A, vermelde soorten worden
gedurende een overgangsperiode van acht jaar, te rekenen vanaf
de inwerkingtreding van deze verordening, geacht te zijn geïdentificeerd indien zij:

a) een duidelijk leesbare tatoeage dragen,

Ongewijzigd

b) een elektronisch identificatiesysteem (transponder) dragen.
Wanneer, in het onder b) bedoelde geval, de transponder niet
aan ISO-norm 11784 of aan bijlage A van ISO-norm 11785
voldoet, moet de voor het dier verantwoordelijke persoon bij
elke controle de voor het lezen van de transponder vereiste
middelen verstrekken.
De lidstaten die eisen dat dieren die hun grondgebied binnenkomen en die niet in quarantaine gaan, worden geïdentificeerd
via alternatief b), mogen dit tijdens de overgangsperiode blijven
doen.
Na bovengenoemde overgangsperiode wordt uitsluitend alternatief b) aanvaard als middel om een dier te identificeren.
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Ongewijzigd

Het verkeer van dieren van de in bijlage I, deel B, genoemde
soorten tussen lidstaten of uit de in bijlage II, deel B, genoemde
derde landen of gebieden is aan geen veterinairrechtelijke voorschriften onderworpen.

De voorschriften voor het verkeer tussen lidstaten van gezelschapsdieren van niet in bijlage I genoemde soorten, worden
volgens de in artikel 16, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld.

De voorschriften voor het verkeer tussen lidstaten van gezelschapsdieren van niet in bijlage I genoemde soorten, worden
volgens de in artikel 17, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld.

De voorschriften voor het niet-commerciºle verkeer van dieren
van de in bijlage I, deel B, genoemde soorten van herkomst uit
niet in bijlage II, deel B, genoemde derde landen, alsmede het
model voor het begeleidend certificaat worden volgens de in
artikel 16, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld.

De voorschriften voor het niet-commerciºle verkeer van dieren
van de in bijlage I, deel B, genoemde soorten van herkomst uit
niet in bijlage II, deel B, genoemde derde landen, alsmede het
model voor het begeleidend certificaat worden volgens de in
artikel 17, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld.

Artikel 5

Ongewijzigd

Dieren van de in bijlage I, deel A, genoemde soorten die tussen
lidstaten worden vervoerd of uit een in bijlage II, deel B, genoemd derde land afkomstig zijn, moeten aan de in bijlage III,
onder A, vermelde voorschriften voldoen.

Ook de jongen van de in bijlage I, deel A, genoemde diersoorten moeten aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden voldoen en mogen derhalve niet worden vervoerd voordat
ze de leeftijd hebben bereikt waarop zij kunnen worden ingeºnt
en vervolgens, indien de voorschriften zulks eisen, titratie van
antilichamen kan plaatsvinden.

Wanneer de lidstaat van bestemming voorkomt op de lijst in
bijlage II, deel A, kunnen de in bijlage III, deel B, vastgestelde
aanvullende voorwaarden worden opgelegd.

Ongewijzigd

In afwijking van het bepaalde in de tweede alinea, kunnen de
op de lijst in bijlage II, deel A, vermelde lidstaten van bestemming vrijstelling van elke voorwaarde met betrekking tot rabiºs
verlenen voor niet-commercieel verkeer van dieren van herkomst uit een op dezelfde lijst voorkomende lidstaat of uit
een derde land dat op de lijst in bijlage II, deel B, afdeling 1,
voorkomt. Zij stellen de Commissie en de overige lidstaten
daarvan in kennis.

Op verzoek van een lidstaat of op initiatief van de Commissie
kan, wanneer dit gezien de situatie met betrekking tot rabiºs in
een lidstaat of in een in bijlage II, deel B, genoemd derde land
gerechtvaardigd is, volgens de in artikel 16, lid 3, bedoelde
procedure een besluit worden genomen om ervoor te zorgen
dat dieren van de in bijlage I, deel A, genoemde soorten uit die
lidstaat of dat derde land aan de in artikel 6 vastgestelde voorwaarden voldoen.

Op verzoek van een lidstaat of op initiatief van de Commissie
kan, wanneer dit gezien de situatie met betrekking tot rabiºs in
een lidstaat of in een in bijlage II, deel B, genoemd derde land
gerechtvaardigd is, volgens de in artikel 17, lid 3, bedoelde
procedure een besluit worden genomen om ervoor te zorgen
dat dieren van de in bijlage I, deel A, genoemde soorten uit die
lidstaat of dat derde land aan de in artikel 6 vastgestelde voorwaarden voldoen.
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Ongewijzigd

Dieren van de in bijlage I, deel A, vermelde soorten uit derde
landen die niet in bijlage II, deel B, zijn opgenomen, moeten
aan de in bijlage III, deel C, vastgestelde voorwaarden voldoen.
Wanneer zij in eerste instantie in de Gemeenschap zijn binnengekomen via een lidstaat die niet is opgenomen in bijlage II,
deel A, mogen zij vervolgens uitsluitend een in bijlage II, deel
A, opgenomen lidstaat worden binnengebracht indien zij voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in bijlage III, deel
B, en dus niet vroeger dan zes maanden nadat door een dierenarts die door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat is erkend, een titratie van antilichamen is uitgevoerd op een monster.
Wanneer zij echter rechtstreeks op het grondgebied van een op
de lijst van bijlage II, deel A, voorkomende lidstaat worden
binnengebracht, kunnen zij in quarantaine worden geplaatst
volgens voorschriften die worden vastgesteld door de betrokken
lidstaat, die de Commissie daarvan in kennis stelt.

Ongewijzigd

Artikel 7
Wanneer de voorschriften die gelden voor onder deze verordening vallend verkeer, een titratie van antilichamen tegen rabiºs
voorschrijven, moet die test worden uitgevoerd door een op
grond van Beschikking 2000/258/EG van de Raad (1) erkend
laboratorium.

Artikel 8
De lidstaten kunnen in verband met een bijzondere situatie ten
aanzien van een ziekte waarvoor in deze verordening geen
bepalingen zijn vastgesteld, tot drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening bij de Commissie een verzoek
indienen om aanvullende garanties ten aanzien van op hun
grondgebied binnengebrachte gezelschapsdieren.
Dit verzoek gaat vergezeld van een verslag over de situatie met
betrekking tot de betrokken ziekte, waarin wordt aangetoond
dat aanvullende garanties nodig zijn om te voorkomen dat die
ziekte wordt binnengebracht.
De in dit artikel bedoelde aanvullende garanties worden, na
raadpleging van het Wetenschappelijk Veterinair ComitØ, vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure.

De in dit artikel bedoelde aanvullende garanties worden, na
raadpleging van het Wetenschappelijk Veterinair ComitØ, vastgesteld volgens de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure.

De op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening geldende nationale maatregelen kunnen worden gehandhaafd in afwachting van de vaststelling van de in dit artikel
bedoelde aanvullende garanties.

Ongewijzigd

___________
(1) PB L 79 van 30.3.2000, blz. 40.
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Op verzoek van een lidstaat of op initiatief van de Commissie
kan, wanneer dit in verband met een bijzondere situatie gerechtvaardigd is, volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure een besluit worden genomen tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van eventuele aan die situatie verbonden risico’s.

Op verzoek van een lidstaat of op initiatief van de Commissie
kan, wanneer dit in verband met een bijzondere situatie gerechtvaardigd is, volgens de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure een besluit worden genomen tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van eventuele aan die situatie verbonden risico’s.

Artikel 9

Ongewijzigd

Voor het verkeer van dieren van de in bijlage I, deel A, genoemde soorten kunnen volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure andere eisen dan die van deze verordening
worden vastgesteld.

Voor het verkeer van dieren van de in bijlage I, deel A, genoemde soorten kunnen volgens de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure andere eisen dan die van deze verordening
worden vastgesteld.

De modellen voor het certificaat dat de dieren van de in bijlage
I, deel A, genoemde soorten moet vergezellen bij verkeer in de
zin van deze verordening, worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 16, lid 2.

De modellen voor het certificaat dat de dieren van de in bijlage
I, deel A, genoemde soorten moet vergezellen bij verkeer in de
zin van deze verordening, worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 17, lid 2.

Artikel 10

Ongewijzigd

1.
Om rekening te houden met de ontwikkelingen, op het
grondgebied van de Gemeenschap, van de situatie met betrekking tot de ziekten, met name rabiºs, bij de in deze verordening bedoelde soorten, kunnen de bijlagen bij deze verordening
volgens de in artikel 16, lid 3, bedoelde procedure worden
gewijzigd.

1.
Om rekening te houden met de ontwikkelingen, op het
grondgebied van de Gemeenschap, van de situatie met betrekking tot de ziekten, met name rabiºs, bij de in deze verordening bedoelde soorten, kunnen de bijlagen bij deze verordening
volgens de in artikel 17, lid 3, bedoelde procedure worden
gewijzigd.

2.
Wanneer in bijlage II, deel B, een derde land wordt opgenomen, moet rekening worden gehouden met:

Ongewijzigd

a) de structuur en de organisatie van zijn veterinaire diensten,
b) zijn status ten aanzien van rabiºs,
c) de wetgeving inzake de invoer van carnivoren,
d) de geldende voorschriften betreffende het op de markt brengen van vaccins tegen rabiºs (lijst van toegestane vaccins).

Artikel 11
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat gezelschapsdieren uit andere derde landen dan die welke in
bijlage II, deel B, Afdeling 1, zijn vermeld, bij het binnenbrengen op het grondgebied van de Gemeenschap door de bevoegde autoriteit van de plaats van binnenkomst op het grondgebied van de Gemeenschap worden gecontroleerd.
De lidstaten wijzen de met deze controles belaste autoriteit aan.
Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Artikel 12
Elke lidstaat stelt een lijst op van de in artikel 11 bedoelde
plaatsen van binnenkomst en deelt deze mee aan de andere
lidstaten en de Commissie.
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Op de plaatsen van binnenkomst moeten geschikte ruimten
voorhanden zijn om er de in deze verordening bedoelde dieren
zo nodig, met name wanneer zij niet op het grondgebied van
de Gemeenschap mogen worden binnengebracht, in onder te
brengen totdat zij worden teruggezonden of totdat een ander
administratief besluit wordt genomen.

Artikel 13
De voor het verkeer van gezelschapsdieren verantwoordelijke
autoriteiten in de lidstaten verstrekken duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie aan het publiek over de gezondheidseisen die van toepassing zijn voor het niet-commerciºle
verkeer van gezelschapsdieren tussen lidstaten. Zij zorgen er
ook voor dat het grenspersoneel volledig geïnformeerd is en
in staat is om deze verordening ten uitvoer te leggen.

Artikel 13
Bij elk verkeer moet de voor het dier verantwoordelijke persoon de met de controle belaste autoriteiten een veterinair
certificaat kunnen overleggen waaruit blijkt dat het dier aan
de voor het betrokken verkeer geldende voorwaarden voldoet.

Artikel 14
Ongewijzigd

Wanneer uit die controles blijkt dat het dier niet aan de in deze
verordening vastgestelde voorschriften voldoet, besluit de bevoegde autoriteit:
a) hetzij het dier terug te zenden;
b) hetzij het dier in quarantaine te plaatsen gedurende de tijd
die nodig is om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen;
c) hetzij, in laatste instantie, het dier af te maken wanneer
terugzending of quarantaine onmogelijk zijn.

Artikel 14

Artikel 15

De uitvoeringsbepalingen die nodig zijn ter bescherming van
de volksgezondheid, worden volgens de in artikel 16, lid 3,
bedoelde procedure vastgesteld.

De uitvoeringsbepalingen die nodig zijn ter bescherming van
de volksgezondheid, worden volgens de in artikel 17, lid 3,
bedoelde procedure vastgesteld.

Eventuele andere uitvoeringsbepalingen worden volgens de in
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Eventuele andere uitvoeringsbepalingen worden volgens de in
artikel 17, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Artikel 15

Artikel 16

De overgangsbepalingen die nodig zijn ter bescherming van de
volksgezondheid worden volgens de in artikel 16, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld.

De overgangsbepalingen die nodig zijn ter bescherming van de
volksgezondheid worden volgens de in artikel 17, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld.

Eventuele andere overgangsbepalingen worden volgens de in
artikel 16, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Eventuele andere overgangsbepalingen worden volgens de in
artikel 17, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

C 270 E/116

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

25.9.2001

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

Artikel 16

Artikel 17

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1 van Besluit
68/361/EEG van de Raad (1) ingestelde Permanent Veterinair ComitØ.

Ongewijzigd

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van toepassing,
met inachtneming van artikel 7 van dat besluit.

3. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van toepassing,
met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van dat besluit.

4. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
wordt op ØØn maand vastgesteld.

Artikel 17
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 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.

___________
(1) PB L 255 van 18.10.1968, blz. 23.

BIJLAGE I
DIERSOORTEN
DEEL A
Hond
Kat
DEEL B
Spinachtigen en insecten, vissen, amfibieºn, reptielen, vogels: alle soorten
Zoogdieren: fret, konijn, cavia, hamster

Artikel 18
Ongewijzigd
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BIJLAGE II
LIJST VAN LANDEN EN GEBIEDEN

DEEL A
Zweden
Ierland
Verenigd Koninkrijk
DEEL B
Afdeling 1
Andorra
IJsland
Liechtenstein
Monaco
Noorwegen
San Marino
Zwitserland
Vaticaanstad
Eiland Man, Kanaaleilanden
Afdeling 2

BIJLAGE III
VETERINAIRE VOORWAARDEN
DEEL A
De dieren gaan vergezeld van een certificaat dat door een door de
bevoegde autoriteit daartoe aangewezen dierenarts is afgegeven, en
waarin wordt verklaard dat een vaccin tegen rabiºs is toegediend:
 aan een overeenkomstig artikel 3 geïdentificeerd dier,
 meer dan een maand en minder dan een jaar geleden, in het geval
van een eerste vaccinatie die bij een dier moet worden verricht
zodra het drie maanden oud is;
 minder dan een jaar geleden, in het geval van een herhalingsvaccinatie,
 met een aan de internationale normen (W.H.O.) beantwoordend
geïnactiveerd vaccin.

Schrappen

 met een geïnactiveerd vaccin met ten minste ØØn antigeeneenheid
per dosis (WHO-norm).
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DEEL B
Afgezien van het certificaat betreffende de vaccinatie tegen rabiºs overeenkomstig het bepaalde in deel A, gaan de dieren ook vergezeld van
een certificaat waarin wordt verklaard dat:
 een titer van neutraliserende antilichamen van ten minste 0,5 IE/ml
is vastgesteld bij een monster dat is genomen:
 meer dan zes maanden vóór de verplaatsing en
 meer dan dertig dagen na de daaraan voorafgaande vaccinatie.
De bemonstering voor de titrering van antilichamen en de daaraan
voorafgaande vaccinatie moeten zijn verricht door een door de bevoegde autoriteit van een lidstaat of van een in bijlage II, deel B,
vermeld derde land daartoe aangewezen dierenarts.
DEEL C
De dieren gaan vergezeld van een certificaat dat door een door een
officiºle veterinaire dienst daartoe aangewezen dierenarts is afgegeven
en waarin wordt verklaard dat:
a) overeenkomstig de voorschriften van deel A een vaccin tegen rabiºs
is toegediend;
b) een titer van neutraliserende antilichamen van ten minste 0,5 IE/ml
is vastgesteld bij een monster dat door een erkende dierenarts is
genomen:
 meer dan zes maanden vóór de verplaatsing en
 meer dan dertig dagen na de daaraan voorafgaande vaccinatie.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een gemeenschappelijke
onderneming Galileo
(2001/C 270 E/17)
COM(2001) 336 def.  2001/0136(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 22 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 171,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De resolutie van het Europees Parlement van 13 januari
1999 over de mededeling van de Commissie aan de Raad
en het Europees Parlement: ÐOntwikkeling van een transEuropees netwerk voor positiebepaling en navigatie: een
Europese strategie voor GNSS (Global Navigation Satellite
Systems) (COM(98) 29 def. van 21 januari 1998).
(2) De mededeling van de Commissie van 10 februari 1999:
ÐGalileo  Een rol voor Europa bij de ontwikkeling van
een nieuwe generatie van satellietnavigatiediensten
(COM(99) 54 def. van 10 februari 1999).
(3) De conclusies van de Europese Raden van Keulen (3 en
4 juni 1999), Feira (19 en 20 juni 2000), Nice (7 tot en
met 11 december 2000) en Stockholm (23 en 24 maart
2001).
(4) De resolutie van de Raad van 19 juli 1999 inzake de rol
van Europa bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie
van satellietnavigatiediensten  Galileo  Ontwerpfase
(PB C 221 van 3.8.1999, blz. 1).
(5) De mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over Galileo (COM(2000) 750 def. van
22 november 2000).
(6) De resolutie van de Raad van 5 april 2001.
(7) De financiering van de eerste onderzoekcontracten en
haalbaarheidsstudies via het vierde en vijfde kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

(8) De financiering van de technologische ontwikkelingsfase
met middelen die bestemd zijn voor de trans-Europese
vervoersnetwerken overeenkomstig artikel 4, onder g),
van de Beschikking van de Raad en het Europees Parlement van 23 juli 1996 (1), dat uitdrukkelijk voorziet in de
mogelijkheid onderzoek en ontwikkelingsacties te financieren, alsmede overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad van 18 september
1995 tot vaststelling van de algemene regels voor het
verlenen van financiºle bijstand van de Gemeenschap op
het gebied van trans-Europese netwerken (2).

(9) Het beheer van het satellietnavigatieprogramma Galileo is
begin 2001 in de ontwikkelingsfase getreden, waarin de in
de ontwerpfase geformuleerde hypothesen worden getest en
geverifieerd, met name wat de diverse componenten van de
systeemarchitectuur betreft (3).

(10) Deze ontwikkelingsfase zal worden gevolgd door een zogeheten stationeringsfase, waarin de satellieten en grondstations worden gebouwd, de satellieten worden gelanceerd en de grondstations worden geïnstalleerd en uitgerust, om het mogelijk te maken dat het systeem in
2008 operationeel wordt.

(11) Gelet op het aantal betrokken partijen bij dit proces, de
vereiste financiºle middelen en technische expertise, is het
absoluut noodzakelijk een rechtspersoon op te richten die
eenheid in het beheer van de voor het Galileo-programma
tijdens de ontwikkelingsfase uitgetrokken middelen kan
garanderen.

(12) De Europese Raad van Stockholm nam er nota van dat Ðde
particuliere sector bereid is de publieke financiering voor de
ontwikkelingsfase aan te vullen. Vertegenwoordigers van de
voornaamste belanghebbende industrietakken hebben immers in maart 2001 een Memorandum of Understanding
ondertekend, waarin zij zich ertoe verbinden aan te geven
wat hun bijdrage aan de ontwikkelingsfase van Galileo zal
zijn  door middel van intekening op het kapitaal van de
gemeenschappelijke onderneming of op welke andere wijze
ook  voor een totaal bedrag van 200 miljoen euro.
(1) Beschikking 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de
ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (PB L 228 van
9.9.1996).
(2) PB L 228 van 23.9.1995, blz. 1.
(3) De resultaten van de ontwerpfase zijn opgenomen in de mededeling
van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over
Galileo (COM(2000) 750 def. van 22 november 2000).
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(13) Daarom is het noodzakelijk een gemeenschappelijke onderneming in de zin van artikel 171 van het EG-Verdrag
op te richten. Het Galileo-programma omvat immers een
belangrijke onderzoek- en ontwikkelingscomponent, die
nu en in de toekomst verantwoordt dat middelen die
bestemd zijn voor de kaderprogramma’s op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling eraan worden besteed.
Bovendien maakt dit programma een aanzienlijke vooruitgang mogelijk in de ontwikkeling van satellietnavigatietechnologieºn.
(14) De gemeenschappelijke onderneming heeft als hoofdtaak
de ontwikkeling van het Galileo-programma tijdens de
ontwikkelingsfase in goede banen te leiden door het bijeenbrengen van publieke en particuliere middelen die ervoor worden uitgetrokken; voorts zal zij het mogelijk
maken omvangrijke demonstratieprojecten te beheren,
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financiºle middelen ten behoeve van dit programma bijeen te
brengen.
De zetel van de onderneming zal gevestigd zijn in Brussel.
Artikel 2
De gemeenschappelijke onderneming heeft rechtspersoonlijkheid. In alle lidstaten van de Europese Gemeenschap bezit zij
de ruimste rechtsbevoegdheid die door de wetgeving van de
betrokken lidstaat aan rechtspersonen wordt verleend. Zij kan
met name roerende en onroerende goederen verwerven en
vervreemden, en in rechte optreden.
Artikel 3
De statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo,
die als bijlage aan deze verordening zijn gehecht, worden goedgekeurd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 4

Artikel 1
Voor de uitvoering van het Galileo-programma inzake radionavigatie per satelliet wordt voor een duur van vier jaar een
gemeenschappelijke onderneming in de zin van artikel 171
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
opgericht.
Deze onderneming heeft ten doel de eenheid in het beheer van
de onderzoek-, ontwikkelings- en demonstratiefase van het Galileo-programma te waarborgen en met het oog daarop de

Het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten is
van toepassing op de gemeenschappelijke onderneming.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de . . . 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.

BIJLAGE
STATUTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING GALILEO
Artikel 1
1. De naam van de gemeenschappelijke onderneming luidt: Ðgemeenschappelijke onderneming Galileo.
2. De zetel van de onderneming is gevestigd te Brussel.
3. a) Oprichtende leden van de gemeenschappelijke onderneming zijn:

neming. Dit bedrag wordt verminderd tot 1 miljoen euro
voor ondernemingen die individueel of collectief op het kapitaal intekenen en die kunnen worden aangemerkt als kleine
of middelgrote ondernemingen in de zin van de Aanbeveling
van de Commissie van 3 april 1996 betreffende de definitie
van de kleine en middelgrote ondernemingen (1).

 de Europese Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, met een maximuminbreng van 520 miljoen
euro;

4. Het kapitaal van de gemeenschappelijke onderneming bestaat uit de
inbreng van haar leden. Inbreng in natura is mogelijk, maar de
waarde en de dienstigheid ervan voor het bereiken van de doelstellingen van de gemeenschappelijke onderneming dient te worden
geºvalueerd.

 het Europees Ruimte-Agentschap, met een maximuminbreng
van 550 miljoen euro, waarvan 50 miljoen euro in contanten
en 500 miljoen euro in natura, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 3, derde streepje;

De oprichtende leden tekenen op [datum] in op hun aandeel in het
kapitaal voor de in hun respectieve toezegging vermelde bedragen,
namelijk . . . euro voor de Europese Gemeenschap en . . . euro voor
het Europees Ruimte-Agentschap.

î

Onmiddellijk nadat zij op hun aandeel hebben ingetekend, nodigen
de oprichtende leden de andere in lid 3, onder b, genoemde leden
uit om binnen dertig dagen in te tekenen op hun aandeel. De
particuliere ondernemingen behoeven slechts in te tekenen voor
een bedrag van respectievelijk 5 miljoen euro en 250 000 euro,
indien op het saldo wordt ingetekend vóór 31 december 2002.

b) Kunnen lid worden van de gemeenschappelijke onderneming:
 de Europese Investeringsbank;
 elke onderneming die voor ten minste 20 miljoen euro intekent op het kapitaal van de gemeenschappelijke onder-

(1) PB L 107 van 30.4.1996.
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De raad van bestuur beslist welk percentage van deze kapitaalaandelen jaarlijks moet worden volgestort, in evenredigheid met het
aandeel in het kapitaal waarop elk lid heeft ingetekend.
Een lid van de gemeenschappelijke onderneming dat zijn verbintenissen inzake inbreng in natura niet nakomt of dat het door hem
verschuldigde bedrag niet binnen de voorgeschreven termijn volstort, verliest zijn stemrecht in de raad van bestuur zolang aan
deze verplichting niet is voldaan.

Artikel 2
De gemeenschappelijke onderneming heeft ten doel een Europees systeem voor radionavigatie per satelliet op te zetten.
1. Zij leidt de tenuitvoerlegging van de ontwikkelingsfase van het programma en bereidt de stationeringsfase voor.
2. Zij draagt er zorg voor dat via het Europees Ruimte-Agentschap,
overeenkomstig artikel 3 van deze statuten, de vereiste onderzoeken ontwikkelingsprojecten worden opgezet om de ontwikkelingsfase
en de coördinatie van de nationale maatregelen ter zake tot een
goed einde te brengen; zij draagt er zorg voor dat via het Europees
Ruimte-Agentschap, overeenkomstig artikel 3 van deze statuten, een
eerste reeks satellieten wordt gelanceerd, hetgeen het mogelijk moet
maken de nieuwe technologische ontwikkelingen te verfijnen en de
mogelijkheden en de betrouwbaarheid van het systeem op grote
schaal te demonstreren.
3. Zij brengt de vereiste publieke en particuliere middelen bijeen en
richt de beheersstructuren op voor de verschillende opeenvolgende
fasen van het programma:
 zij stelt een business plan op voor alle fasen van het programma, met als uitgangspunt de gegevens die haar door de
Europese Commissie worden verstrekt over de diensten die
door Galileo kunnen worden aangeboden, de opbrengst die dit
kan geven alsmede de noodzakelijke begeleidende maatregelen;
zij moet erop toezien dat de particuliere ondernemingen die aan
de gemeenschappelijke onderneming hebben deelgenomen, een
preferentiºle behandeling krijgen bij het verkrijgen van het lidmaatschap van de constructie die met de stationering en de
exploitatie van het navigatiesysteem zal worden belast;
 op die basis richt de gemeenschappelijke onderneming zich tot
de particuliere sector, op de wijze die haar het meest geschikt
lijkt, ten einde vóór einde 2002 een allesomvattend financieringsprogramma vast te stellen, waarin met name geregeld is op
welke wijze de particuliere sector financieel zal kunnen participeren tijdens de stationeringsfase.
Op grond van die elementen bereidt de gemeenschappelijke onderneming de oprichting voor van de structuur of structuren die enerzijds belast zullen worden met de uitvoering van de stationeringsfase
van het programma en die anderzijds zorg zullen dragen voor de
instandhouding van het systeem.

C 270 E/121

king tot het ruimtesegment en het grondsegment van het systeem.
Daartoe stelt zij het agentschap de nodige middelen ter beschikking, waarover zij voor deze fase beschikt. Het Europees RuimteAgentschap wordt belast met het beheer daarvan, volgens voorwaarden die dienen te worden vastgelegd in de met de gemeenschappelijke onderneming te sluiten overeenkomst en die gebaseerd
dienen te zijn op de beginselen van non-discriminatie, transparantie en een billijke spreiding van de werken, met inachtneming van
het communautaire karakter van het programma. De gemeenschappelijke onderneming ziet toe op de uitvoering van deze maatregelen en behoudt zich het recht voor de nodige bijsturingen voor
te stellen, om rekening te houden met de ontwikkelingen die zich
in de loop van de ontwikkelingsfase voordoen;
 de Europese Commissie heeft het recht zich er, door het uitvoeren
van doeltreffende controles, van te vergewissen dat de financiºle
belangen van de Europese Gemeenschap beschermd zijn. In het
geval dat de Commissie onregelmatigheden zou vaststellen, behoudt zij zich het recht voor elke verdere betaling ten behoeve
van de gemeenschappelijke onderneming te verminderen of op te
schorten. Deze vermindering of opschorting zal gelden voor een
bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de door de Commissie
daadwerkelijk geconstateerde onregelmatigheden. Eventuele geschillen worden beslecht overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst;
 de procedures voor de uitvoering van het Galileo-programma, en
in het bijzonder de maatregelen die door het Europees RuimteAgentschap worden opgezet in verband met het programma,
maar die gefinancierd worden met middelen die niet uit de begroting van de gemeenschappelijke onderneming afkomstig zijn, worden erin beschreven.
Artikel 4
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 kan de gemeenschappelijke
onderneming na aanbesteding een contract voor het verrichten van
diensten sluiten met particuliere ondernemingen of een consortium
van particuliere ondernemingen, met name voor de uitvoering van
de in artikel 2, lid 3, bedoelde maatregelen.
De gemeenschappelijke onderneming zal erop toezien dat dit contract
aan de Commissie het recht verleent om namens de gemeenschappelijke onderneming controles uit te voeren om zich ervan te vergewissen
dat de financiºle belangen van de Europese Gemeenschap beschermd
zijn en, indien onregelmatigheden aan het licht komen, afschrikkende
en proportionele boetes op te leggen.
Artikel 5
De gemeenschappelijke onderneming heeft rechtspersoonlijkheid. In
alle lidstaten van de Europese Gemeenschap bezit zij de ruimste rechtsbevoegdheid die door de wetgeving van de betrokken lidstaat aan
rechtspersonen wordt verleend. Zij kan met name roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, en in rechte optreden.
Artikel 6
De gemeenschappelijke onderneming is eigenaar van alle roerende en
onroerende goederen die worden vervaardigd of die aan haar worden
overgedragen in het kader van de uitvoering van de ontwikkelingsfase
van het Galileo-programma.

Artikel 3
De gemeenschappelijke onderneming sluit met het Europees RuimteAgentschap een overeenkomst, waarin het volgende is bepaald:
 de gemeenschappelijke onderneming vertrouwt aan het Europees
Ruimte-Agentschap de uitvoering toe van de maatregelen die tijdens de ontwikkelingsfase moeten worden genomen met betrek-

Artikel 7
1.
De organen van de gemeenschappelijke onderneming zijn de raad
van bestuur, het directiecomitØ en de directeur.
2.
De raad van bestuur kan het advies inwinnen van een raadgevend
comitØ.
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Artikel 8
1. Samenstelling van de raad van bestuur, stemrecht
a) De raad van bestuur bestaat uit de leden van de gemeenschappelijke onderneming.
b) Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de besluiten
van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. De Commissie en het Europees
Ruimte-Agentschap beschikken elk over 30 stemmen. De overige
leden van de gemeenschappelijke onderneming beschikken over
een aantal stemmen dat evenredig is met het aandeel van het
bedrag waarop zij hebben ingetekend in het totale geplaatste
kapitaal.
c) Het bepaalde onder b. van dit lid is pas van toepassing vanaf de
datum waarop een eerste nieuw lid wordt toegelaten. Vóór die
tijd worden alle besluiten van de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen genomen.
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van een derde van de leden van de raad van bestuur, die ten
minste 30 % van de stemmen vertegenwoordigen, dan wel op
verzoek van de voorzitter of de directeur. De vergaderingen
worden in de regel gehouden in de zetel van de gemeenschappelijke onderneming. De raad van bestuur kiest zijn voorzitter uit
zijn midden. Tenzij in enig afzonderlijk geval anders wordt besloten, nemen een vertegenwoordiger van het directiecomitØ en
de directeur aan de vergaderingen deel.
b) De raad van bestuur stelt zijn huishoudelijk reglement vast.
Artikel 9
1. Samenstelling van het directiecomitØ, stemrecht
 Het directiecomitØ bestaat uit een vertegenwoordiger van de
Europese Commissie, een vertegenwoordiger van het Europees
Ruimte-Agentschap en een door de raad van bestuur aangewezen vertegenwoordiger; het vergadert in aanwezigheid van
de directeur.

2. Taken van de raad van bestuur
a) De raad van bestuur neemt de beslissingen die vereist zijn voor
de tenuitvoerlegging van het programma en houdt toezicht op de
uitvoering van die beslissingen.
b) De raad van bestuur is in het bijzonder belast met:
 de benoeming van de directeur en de goedkeuring van het
organogram;

 De besluiten van het directiecomitØ worden met eenparigheid
van stemmen genomen.
2. Taken van het directiecomitØ
Het directiecomitØ staat de raad van bestuur ter zijde bij de voorbereiding van zijn besluiten en verricht alle andere taken die hem
door de raad van bestuur mogelijk worden opgedragen.
Het directiecomitØ heeft in het bijzonder tot taak:

 de vaststelling van het financieel reglement van de gemeenschappelijke onderneming overeenkomstig artikel 14, lid 4;
 de goedkeuring, overeenkomstig artikel 13, van de jaarlijkse
begroting, met inbegrip van de personeelsformatie, alsmede
het ontwikkelingsplan van de ontwikkelingsfase van het programma en de kostenramingen voor het programma;

 het adviseren van de raad van bestuur en de directeur over de
stand van het programma, zulks op basis van op gezette tijden
op te stellen rapporten;

 de goedkeuring van de jaarrekeningen en de balans;

 het maken van opmerkingen en het verstrekken van aanbevelingen aan de rad van bestuur over de kostenramingen voor het
project en de ontwerp-begroting, met inbegrip van de personeelsformatie die door de directeur is opgesteld;

 alle besluiten tot aankopen, verkopen en hypothekeren van
onroerende goederen en andere rechten op onroerende goederen, alsmede de verlening van waarborgen of garanties, het
nemen van een aandeel in andere ondernemingen of instellingen en het opnemen of verstrekken van leningen;

 het goedkeuren van de aanbestedingsprocedures en de gunning
van opdrachten overeenkomstig de door de raad van bestuur
vast te stellen voorschriften voor het plaatsen van opdrachten,
zonder dat de raad van bestuur de uitvoering van de door het
directiecomitØ ter zake te nemen beslissingen kan beïnvloeden;

 de goedkeuring, met een meerderheid van 75 % van de stemmen, van enig voorstel dat leidt tot een ingrijpende wijziging
in de uitvoering van het Galileo-programma;

 het uitvoeren van de taken die hem door de raad van bestuur
worden opgedragen.

 de goedkeuring van jaarlijkse rapporten over de stand van
het programma en de financiºle situatie als bedoeld in artikel
15, lid 2;
 de uitoefening van alle bevoegdheden en het verrichten van
alle handelingen, met inbegrip van de oprichting van secundaire organen, welke voor de doelstellingen van het project
noodzakelijk zijn;
 de vaststelling van de taakomschrijving van het directiecomitØ.
3. Vergaderingen, huishoudelijk reglement van de raad van bestuur
a) De raad van bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar.
Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen op verzoek

3. Vergaderingen, huishoudelijk reglement van het directiecomitØ
Het directiecomitØ vergadert ten minste eenmaal per maand. De
vergaderingen worden in de regel gehouden in de zetel van de
gemeenschappelijke onderneming. De directeur woont de vergaderingen bij.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur stelt
het directiecomitØ zijn huishoudelijk reglement vast.
Artikel 10
1.
De directeur is het uitvoerend orgaan dat belast is met het dagelijkse beheer van de gemeenschappelijke onderneming, en is de wettige
vertegenwoordiger ervan. De directeur wordt benoemd door de raad
van bestuur, op voordracht van de Europese Commissie.
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2. Hij heeft de leiding van de uitvoering van het programma in het
kader van de richtsnoeren die zijn vastgelegd door de raad van bestuur,
tegenover welke hij verantwoording verschuldigd is. Hij verstrekt aan
de raad van bestuur, het directiecomitØ, de adviesraad en alle andere
secundaire organen alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taken.
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artikel 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 20, lid 2, worden
aan de leden van de gemeenschappelijke onderneming geen uitkeringen
gedaan uit hoofde van verdeling van een eventueel overschot van de
inkomsten boven de uitgaven van de gemeenschappelijke onderneming.
Artikel 13

3.

De directeur heeft in het bijzonder tot taak:

 het organiseren, leiden en controleren van het personeel van de
gemeenschappelijke onderneming;
 het voorleggen aan de raad van bestuur van zijn voorstellen betreffende het organogram;
 het opstellen en geregeld bijwerken, overeenkomstig het financieel
reglement, van het ontwikkelingsplan en de kostenramingen voor
het programma, alsmede het voorleggen ervan aan de raad van
bestuur;
 het opstellen, overeenkomstig het financieel reglement, van een
ontwerp van jaarlijkse begroting, met inbegrip van de personeelsformatie, alsmede het voorleggen ervan aan de raad van bestuur;
 het toezicht op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van
de Europese Commissie, die voortvloeien uit de overeenkomst die
tussen deze laatste en de gemeenschappelijke onderneming is gesloten, met name de bepalingen daarvan die aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie het recht verlenen om daadwerkelijke controles uit te voeren en, ingeval onregelmatigheden aan
het licht komen, afschrikkende en proportionele boetes op te leggen;

1.

2.
Vóór 31 maart van elk jaar legt de directeur aan de leden de door
de raad van bestuur goedgekeurde kostenramingen voor het programma voor. De kostenramingen voor het programma omvatten
een raming van de jaarlijkse uitgaven voor de komende twee jaar.
Binnen het kader van deze prognose worden de ramingen van inkomsten en uitgaven voor het eerste van deze twee begrotingsjaren (voorlopige ontwerp-begroting) op zo gedetailleerde wijze opgesteld als voor
de interne begrotingsprocedure van elk lid vereist is, waarbij rekening
wordt gehouden met diens financiºle bijdrage aan de gemeenschappelijke onderneming. De directeur verstrekt aan de leden alle aanvullende
inlichtingen die daartoe vereist zijn.
3.
De leden delen aan de directeur onverwijld hun opmerkingen
betreffende de kostenramingen voor het programma mee, en in het
bijzonder betreffende de geraamde inkomsten en uitgaven voor het
komende jaar.
4.
Op basis van de goedgekeurde kostenramingen voor het programma en rekening houdend met de door de leden gemaakte opmerkingen, stelt de directeur de ontwerp-begroting voor het komende jaar
op en legt deze vóór 30 september ter goedkeuring, met een meerderheid van 75 % van de stemmen, aan de raad van bestuur voor.

 het voorleggen aan de raad van bestuur van de jaarrekeningen en
van de balans;
 het voorleggen aan de raad van bestuur van elk voorstel dat leidt
tot een aanzienlijke wijziging in het concept van het programma;
 het opnemen van aansprakelijkheid voor de veiligheid en het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen;
 het opstellen van het jaarlijkse rapport over de stand van het programma en de financiºle situatie, alsmede van elk ander rapport
waarom de raad van bestuur mocht vragen, en het voorleggen van
deze rapporten aan de raad van bestuur.
Artikel 11
1.
De personeelsformatie wordt elk jaar vastgesteld in een lijst van
het aantal ambten, die in de jaarlijkse begroting is opgenomen.
2. De personeelsleden van de gemeenschappelijke onderneming worden in dienst genomen met een contract van bepaalde duur, dat is
opgesteld naar het voorbeeld van de Ðregeling welke van toepassing
is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.
3. Alle personeelskosten komen ten laste van de gemeenschappelijke
onderneming.
4. De raad van bestuur stelt in overleg met de Commissie de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vast.
Artikel 12
Alle inkomsten van de gemeenschappelijke onderneming worden besteed aan de bevordering van de doelstelling zoals omschreven in

Het begrotingsjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Artikel 14
1.
Het financieel reglement heeft ten doel een gezond en zuinig
financieel beheer van de gemeenschappelijke onderneming te garanderen.
2.

Het stelt met name de belangrijkste regels vast met betrekking tot:

 de wijze van indiening en de structuur van de kostenramingen
voor het programma en van de jaarlijkse begroting;
 de uitvoering van de jaarlijkse begroting en de interne financiºle
controle;
 de wijze waarop de leden van de gemeenschappelijke onderneming
hun bijdragen storten;
 het bijhouden en overleggen van de boekhouding en de inventarislijsten, alsmede het opstellen en overleggen van de jaarlijkse balans;
 de aanbestedingsprocedure, welke gebaseerd is op het beginsel van
non-discriminatie tussen de landen van de leden van de gemeenschappelijke onderneming en op de communautaire aard van het
project, het plaatsen van opdrachten en de contractvoorwaarden,
alsmede bestellingen voor rekening van de gemeenschappelijke onderneming.
3.
Het financieel reglement wordt door de raad van bestuur met een
meerderheid van 75 % van de stemmen goedgekeurd.
4.
De uitvoeringsbepalingen die het de Commissie mogelijk maken
toezicht te houden op de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 274 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, worden vastgelegd in een overeenkomst die tussen de
gemeenschappelijke onderneming en de Commissie wordt gesloten.
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Artikel 15
Binnen twee maanden na afloop van elk begrotingsjaar legt de directeur de jaarrekening en de balans betreffende het voorbije begrotingsjaar voor aan de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen. De
controle door de Rekenkamer wordt uitgeoefend op grond van stukken
en wordt ter plaatse uitgevoerd. De directeur legt de jaarrekeningen en
de balans samen met het rapport van de Rekenkamer ter goedkeuring,
met een meerderheid van 75 % van de stemmen, aan de raad van
bestuur voor. De directeur heeft het recht en, indien hij hierom door
de raad van bestuur wordt verzocht, de plicht het rapport toe te
lichten. De Rekenkamer bezorgt haar rapport aan de leden van de
gemeenschappelijke onderneming.
Artikel 16
1.
In het ontwikkelingsplan voor het programma worden de plannen
voor de uitvoering van alle onderdelen van het programma nader
uiteengezet. Het plan bestrijkt de gehele duur van de gemeenschappelijke onderneming en wordt regelmatig bijgewerkt.
2. In het jaarlijkse rapport wordt de stand van het project beschreven, met name voor wat betreft tijdschema, kosten en uitvoering van
het programma.
Artikel 17
1.
Alleen de gemeenschappelijke onderneming kan op haar verplichtingen worden aangesproken.
2. De contractuele aansprakelijkheid van de gemeenschappelijke onderneming wordt beheerst door de toepasselijke contractuele bepalingen en door het recht dat op het betrokken contract van toepassing is.
3. In geval van niet-contractuele aansprakelijkheid vergoedt de gemeenschappelijke onderneming alle door haar veroorzaakte schade
voor zover de gemeenschappelijke onderneming hiertoe wettelijk verplicht is krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.
4. Elke betaling die door de gemeenschappelijke onderneming wordt
gedaan uit hoofde van de in de leden 2 en 3 bedoelde aansprakelijkheid
alsmede de daaruit voortvloeiende kosten en uitgaven worden beschouwd als uitgaven van de gemeenschappelijke onderneming in de
zin van artikel 12.
5. De directeur dient bij de raad van bestuur een voorstel in voor
alle benodigde verzekeringen en de gemeenschappelijke onderneming
sluit de verzekeringen af waartoe de raad van bestuur opdracht geeft.
Artikel 18
1.
De gemeenschappelijke onderneming staat open voor de toetreding van andere leden dan de in artikel 1, lid 4, tweede alinea, genoemde.
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2.
Verzoeken om toetreding dienen te worden gericht aan de directeur, die deze aan de raad van bestuur voorlegt. De raad van bestuur
besluit of de gemeenschappelijke onderneming met de indiener van het
verzoek over de toetredingsvoorwaarden dient te onderhandelen. In
geval van een gunstig besluit onderhandelt de gemeenschappelijke onderneming over de toetredingsvoorwaarden en legt deze aan de raad
van bestuur voor, die met een meerderheid van 75 % van de uitgebrachte stemmen een besluit neemt.
3.
Het lidmaatschap van de gemeenschappelijke onderneming kan
niet aan een derde worden overgedragen zonder de voorafgaande en
eenparige instemming van de raad van bestuur. Elke ongeoorloofde
overdracht leidt tot het onmiddellijke verlies van het lidmaatschap
van de gemeenschappelijke onderneming en brengt de aansprakelijkheid van de betrokkene mee voor alle schade die de gemeenschappelijke onderneming erdoor lijdt.
Artikel 19
1.
De gemeenschappelijke onderneming wordt opgericht voor een
duur van vier jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze statuten in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
2.
Naargelang van de vooruitgang die wordt geboekt bij het verwezenlijken van de doelstelling van de gemeenschappelijke onderneming zoals omschreven in artikel 2 kan deze duur worden verlengd
door wijziging van deze statuten overeenkomstig het bepaalde in artikel 22. Deze duur wordt in elk geval verlengd om te waarborgen dat
de verplichtingen die uit de in artikel 3 bedoelde overeenkomst voortvloeien, worden nagekomen.
Artikel 20
Ten behoeve van de procedure tot ontbinding van de gemeenschappelijke onderneming benoemt de raad van bestuur een of meer vereffenaars, die handelen overeenkomstig de door de raad van bestuur met
een meerderheid van 75 % van de stemmen genomen besluiten.
Artikel 21
Op alle aangelegenheden die niet bij deze statuten zijn geregeld, is het
recht van de staat waar de zetel van de gemeenschappelijke onderneming zich bevindt van toepassing.
Artikel 22
1.
Ieder lid van de gemeenschappelijke onderneming kan aan de
raad van bestuur voorstellen tot wijziging van deze statuten voorleggen.
2.
Indien de raad van bestuur deze voorstellen met een meerderheid
van 75 % van de stemmen aanvaardt, legt de Commissie aan de Raad
van ministers een voorstel voor tot goedkeuring daarvan, volgens de
procedure van artikel 172, lid 1, van het EG-Verdrag.
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Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming
(2001/C 270 E/18)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 337 def.  2001/0139(COD)
(Door de Commissie ingediend op 22 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,

(5) NGO’s zijn van wezenlijk belang voor het coördineren en
doorspelen naar de Commissie van informatie over en
visies op nieuwe en toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van natuurbescherming en grensoverschrijdende milieuproblemen die niet of niet optimaal
door de lidstaten of op lager niveau kunnen worden behandeld. Aangenomen wordt dat NGO’s via hun contacten
met het publiek op elk niveau de bezorgdheid en mening
van de Ðman op de straat goed kennen en bijgevolg deze
meningen kunnen ondersteunen en doorspelen naar de
Commissie.

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Het Verdrag voorziet in de totstandkoming en uitvoering
van een communautair milieubeleid en geeft de doelstellingen en beginselen aan die als richtsnoeren voor een
dergelijk beleid moeten dienen.
(2) [Het voorstel voor een zesde milieuactieprogramma] (1)
houdt rekening met de behoefte inspraak te geven aan
de burgers en de voorgestelde maatregelen omvatten een
uitgebreide en brede dialoog met de belanghebbenden bij
het milieubeleid. Teneinde hun deelneming aan een dergelijke dialoog mogelijk te maken, bevat [het voorstel voor
een zesde milieuactieprogramma] bepalingen voor een
continue financiering van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).
(3) Het bij Besluit 97/872/EG van de Raad van 16 december
1997 inzake een communautair actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die
voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming (2) ingevoerde actieprogramma loopt op
31 december 2001 af. Het besluit moet bijgevolg worden
ingetrokken. Het programma is door de Commissie en de
vroegere en huidige begunstigden geºvalueerd. Zij hebben
blijk gegeven van een grote interesse voor verlenging/herziening.
(4) NGO’s die werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming hebben reeds aangetoond dat zij kunnen bijdragen tot het milieubeleid van de Gemeenschap, als bepaald in artikel 174 van het Verdrag doordat zij actief
betrokken zijn bij concrete maatregelen ter bescherming
van het milieu en bij activiteiten ter vergroting van het
algemene bewustzijn van de noodzakelijkheid van milieubescherming.
(1) COM(2001) 31 def.
(2) PB L 354 van 30.12.1997, blz. 25.

(6) NGO’s voor het milieu nemen deel aan deskundigengroepen, voorbereidende en uitvoerende comitØs van de communautaire instellingen en leveren daardoor een belangrijke bijdrage tot het beleid, de programma’s en de initiatieven van de Gemeenschap en vormen het nodige tegenwicht tegenover de belangen van andere actoren in het
milieu met inbegrip van industrie/handel, vakbonden en
consumentengroeperingen.

(7) NGO’s die in staat zijn de uitwisseling van vooruitzichten,
problemen en mogelijke oplossingen in verband met milieuvraagstukken van een communautaire dimensie te stimuleren en daarbij de belanghebbenden op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau te betrekken, moeten ondersteund worden. De steun zal alleen gaan naar NGO’s die
op Europees niveau werkzaam zijn. Hun structuur en
activiteiten moeten ten minste drie Europese landen omvatten.

(8) Geografische uitbreiding van het programma is noodzakelijk als men de NGO’s van de kandidaat-landen erbij wil
betrekken. Zij zijn immers van belang voor de aanvaarding door het publiek van het Ðmilieuacquis, versterking
van de tenuitvoerlegging en bevordering van het democratiseringsproces. De veranderingen in de Balkan hebben
ook aangetoond dat er een enorme behoefte bestaat aan
rechtstreekse steun aan organisaties en initiatieven van
burgers om de democratie te ondersteunen en te bouwen
aan een in milieuopzicht duurzame toekomst.

(9) In het licht van de in de eerste drie jaar van de uitvoering
van dit besluit opgedane ervaring moet de werking van
het programma worden geºvalueerd alvorens over voortzetting ervan te besluiten.
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(10) Dit besluit stelt een financieel kader vast voor de gehele
looptijd van het programma dat de voornaamste referentie
vormt voor de begrotingsautoriteit als bedoeld in punt 33
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),
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b) de kandidaat-landen (2), overeenkomstig de voorwaarden die
zijn vastgesteld in de Europa-Overeenkomsten, de additionele protocollen en de besluiten van de respectieve Associatie-Raden;

c) Cyprus, Malta en Turkije, volgens met deze landen overeen
te komen voorwaarden en procedures;

BESLUITEN:

Artikel 1
1.
Er wordt een communautair actieprogramma vastgesteld
ter ondersteuning van NGO’s voor het milieu.
2.
De algemene doelstelling van dit programma is NGO’s te
ondersteunen die voornamelijk op het gebied van milieubescherming op Europees niveau werkzaam zijn en die bijdragen of kunnen bijdragen tot de totstandbrenging en uitvoering
van communautair milieubeleid en communautaire milieuwetgeving in alle regio’s van Europa. Het programma zal tevens
het systematisch betrekken van NGO’s bij alle stadia van de
communautaire beleidsvorming op milieugebied bevorderen
door te zorgen voor passende vertegenwoordiging bij overleg
met belanghebbenden en openbare hoorzittingen.

d) de Balkanlanden die deel uitmaken van het stabilisatie- en
associatieproces voor landen in Zuidoost-Europa (3), volgens
met deze landen overeen te komen voorwaarden en procedures.

Artikel 4
1.
De Commissie publiceert uiterlijk 30 september van ieder
jaar een oproep tot indiening van voorstellen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, voor subsidies voor het
volgende kalenderjaar.

2.
In de oproep tot indiening van voorstelling worden de
criteria voor de toelating, de selectie en de toekenning en de
procedure voor de aanvraag, de beoordeling en de goedkeuring
vermeld.

Artikel 2
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een NGO de
volgende kenmerken hebben:
a) Het moet een onafhankelijke rechtspersoon zijn zonder
winstoogmerk die voornamelijk actief is op het gebied van
milieubescherming in het belang van de samenleving.
b) De NGO moet actief zijn op Europees niveau; de structuur
(lidmaatschap) en activiteiten moeten ten minste drie Europese landen omvatten.
c) De activiteiten van de NGO moeten voldoen aan de beginselen die de grondslag vormen voor [het voorstel voor een
zesde milieuactieprogramma] en overeenstemmen met de
prioritaire gebieden die zijn vermeld in deel 1 van de Bijlage
bij dit Besluit.
d) De NGO moet op wettelijke wijze zijn opgericht sedert
meer dan twee jaar. Het jaarlijks rekeningoverzicht van de
voorgaande twee jaar moet door een registeraccountant
worden bevestigd.
Artikel 3
Aan het programma kunnen NGO’s deelnemen die gevestigd
zijn in hetzij:
a) de lidstaten
(1) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.

3.
Na beoordeling van de voorstellen, beslist de Commissie,
behoudens vertraging bij de goedkeuring van de communautaire begroting, uiterlijk op 31 december van ieder jaar, welke
organisaties in het volgende jaar een subsidie zullen ontvangen.
Dit besluit geeft aanleiding tot een overeenkomst tussen de
Commissie en de begunstigde waarin het maximum bedrag
van de subsidie, de wijze van betaling, de maatregelen voor
controle en toezicht en de met de subsidie beoogde doelstellingen worden vastgesteld.

Artikel 5
De selectie- en toekenningsprocedure vindt plaats in vier gedeelten:

a) Eliminatie van aanvragen die niet voldoen aan de technisch/
administratieve vereisten voor het indienen van aanvragen
om financiering in het kader van het programma. Met name
onvolledige of onvoldoende gedetailleerde aanvragen of aanvragen die niet zijn ingevuld volgens de instructies die zijn
vermeld op het aanvraagformulier of die zijn ingediend na
de uiterste termijn, komen niet in aanmerking in het kader
van dit programma;

b) Eliminatie van aanvragen die niet voldoen aan de criteria
om in aanmerking te komen die zijn vermeld in de artikelen
2 en 3;
(2) Bulgarije, Tsjechiº, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen,
Roemeniº, Slowakije en Sloveniº.
(3) De voormalige Joegoslavische Republiek Macedoniº, Albaniº, de
Federale Republiek Joegoslaviº, Bosniº-Herzegovina en Kroatiº.

25.9.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

c) Vergelijkende beoordeling van de resterende in aanmerking
komende aanvragen aan de hand van de volgende criteria
die verder gespecificeerd worden in punt 2 van de Bijlage:
i) mate waarin de aanvraag en met name het voorgestelde
werkprogramma voldoet aan de doelstellingen van het
Programma als vermeld in Artikel 1;
ii) beheer en productkwaliteit;
iii) reikwijdte, doeltreffendheid en efficiºntie.
Elke resterende aanvrager krijgt een comparatief aantal punten.
d) Vaststelling van de aanvragen die mogen deelnemen aan de
toekenningsprocedure (alleen die aanvragen waarvan de behaalde punten boven door de Commissie vastgelegde drempels liggen, komen in aanmerking).
Artikel 6
1.
Een subsidie mag niet meer bedragen dan 70 % van de
door een accountant gecontroleerde in aanmerking komende
jaarlijkse uitgaven van de aanvrager over de voorgaande twee
jaar, als het in de Gemeenschap gevestigde NGO’s betreft, of
80 % als het gaat om NGO’s die zijn gevestigd in de kandidaatlanden of de Balkan en mag niet meer bedragen dan 80 % van
de in aanmerking komende uitgaven van de aanvrager in het
lopende jaar.
Het bedrag wordt jaarlijks bepaald volgens een vast wegingssysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de punten die
zijn behaald bij de in artikel 5 beschreven evaluatie en de
relatieve omvang van de NGO’s als vermeld in deel 3 van de
Bijlage.
2.
Een begunstigde van dit programma is vrij om de subsidie naar eigen goeddunken te gebruiken om de in aanmerking
komende uitgaven van de organisatie over het subsidiejaar te
dekken. Alle uitgaven van de begunstigde in het subsidiejaar
worden geacht in aanmerking te komen, behalve de uitgaven
vermeld in punt 4 van de Bijlage.
3.
Het subsidiebedrag is pas definitief nadat het gecontroleerde financieel memorandum door de Commissie is goedgekeurd.
Indien het totaal van de subsidies van de Gemeenschap meer
bedraagt dan 80 % van de gecontroleerde uitgaven van de begunstigde over het betrokken jaar wordt de eindbetaling dienovereenkomstig verlaagd.
4.
Als blijkt uit het gecontroleerde Financieel Memorandum
voor het subsidiejaar dat de totale inkomsten van de begunstigde, met uitzondering van de naar behoren voor niet voor
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subsidie in aanmerking komende uitgaven uitgetrokken bedragen, groter zijn dan de in aanmerking komende uitgaven,
wordt de eindbetaling verlaagd of wordt zonodig het teveel
betaalde bedrag teruggevorderd. Krachtens artikel 256 van
het Verdrag zijn invorderingsopdrachten uitvoerbaar.

5.
Teneinde de doeltreffendheid van de subsidies aan milieu
en NGO’s te garanderen, neemt de Commissie de noodzakelijke
maatregelen om na te gaan dat een geselecteerde organisatie
gedurende het gehele subsidiejaar blijft voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Met
name wordt een systematisch rapportagesysteem ingevoerd om
de prestaties van de begunstigden gedurende het subsidiejaar te
controleren, plus een ex-post-evaluatie van de prestaties.

Artikel 7
1.
Dit programma begint op 1 januari 2002 en loopt af op
31 december 2006.

2.
Het financiºle referentiebedrag voor de uitvoering van dit
programma tijdens de periode 2002 tot en met 2006 beloopt
32 miljoen euro.

3.
De jaarlijkse toewijzingen worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiºle vooruitzichten.

Artikel 8
1.
Om de financiºle belangen van de Europese Gemeenschappen te beschermen tegen fraude en andere onregelmatigheden kan de Commissie in het kader van dit programma,
overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van
de Raad van 11 november 1996 controles ter plaats en inspecties uitvoeren. Bovendien geldt voor onderzoek door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) Verordening (EG)
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en van de Raad.

2.
De begunstigde van een subsidie houdt alle bewijsstukken
inclusief het gecontroleerde financiºle memorandum, betreffende de uitgaven gedurende een periode van vijf jaar na de
laatste betaling ter beschikking van de Commissie.

Artikel 9
1.
Indien uit de verplichte verslagen blijkt dat de verwachte
resultaten niet worden bereikt, kan dit ertoe leiden dat de
betrokken NGO niet in aanmerking komt voor subsidiºring
in het kader van dit programma in het volgende jaar.

2.
Indien een NGO het voorwerp wordt van een invorderingsopdracht die te wijten is aan bewuste onregelmatigheden,
onregelmatigheden veroorzaakt door nalatigheid of fraude zal
die organisatie automatisch worden uitgesloten van steun gedurende de resterende jaren van het programma.
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3.
Indien de Commissie onregelmatigheden, wanbeheer of
fraude in verband met een subsidie ontdekt, hetzij in auditcontroles of controles ter plaatse, zal de begunstigde ØØn of meer
van de volgende administratieve maatregelen en straffen opgelegd krijgen in verhouding tot de ernst van het geval:
 annulering van de steunovereenkomst;
 betaling van een boete tot 50 % van het bedrag van de
invorderingsopdracht;
 uitsluiting van dit programma en andere communautaire
financieringskansen;
 uitsluiting van het relevante mechanisme voor dialoog met
de Commissie;
Artikel 10
Een lijst van in het kader van dit programma te financieren
begunstigden, samen met het toegekende bedragen wordt jaarlijks bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Artikel 11
Uiterlijk op 31 december 2004 legt de Commissie een verslag
voor aan het Europees Parlement en de Raad over de mate
waarin de in dit programma gestelde doelstellingen in de eerste
drie jaar zijn bereikt en doet zij, desgewenst, voorstellen betreffende eventuele noodzakelijke aanpassingen met het oog op
voortzetting of stopzetting van het programma. Dit verslag zal
gebaseerd zijn op de verslagen over de prestaties van de begunstigden en dient met name te beoordelen in hoeverre zij op
doeltreffende wijze hebben bijgedragen tot het bereiken van de
in artikel 1 en in de bijlage vermelde doelstellingen.
Het Europees Parlement en de Raad besluiten, overeenkomstig
het Verdrag, over de voortzetting van het programma per
1 januari 2007. Alvorens daartoe voorstellen in te dienen
maakt de Commissie een externe evaluatie van de in het kader
van het programma bereikte resultaten.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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BIJLAGE
1. In het voorstel voor een zesde milieuactieprogramma vermelde prioriteiten
Gezien het belang van duurzame ontwikkeling voor de gezondheid en de kwaliteit van het bestaan van de Europese
burgers is het voorgestelde programma gericht op zorgvuldig gekozen prioriteiten die zijn ingedeeld onder vier titels
 Beperking van de klimaatverandering
 Natuur en biodiversiteit  bescherming van een unieke hulpbron
 Gezondheid en milieu.
 Zorg dragen voor een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en afvalstoffen
Indien het [zesde milieuactieprogramma] wordt goedgekeurd, zal het, voor zover noodzakelijk, in 2005 worden
herzien, gewijzigd en bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en informatie.
Naast de bovenvermelde gebieden zijn ook de uitvoering en handhaving van de communautaire milieuwetgeving
prioritair.
2. Criteria aan de hand waarvan de aanvragers worden beoordeeld
Aanvragers die met succes de eerste twee selectiestadia als beschreven in artikel 5 zijn doorgekomen, worden getoetst
op de volgende criteria.
 De mate waarin de aanvraag voldoet aan de doelstellingen van het programma. De aanvrager, met inbegrip van
het door hem voorgestelde werkprogramma, wordt beoordeeld aan de hand van de volgende kenmerken:
 De politieke relevantie (ten opzichte van het voorstel voor een zesde milieuactieprogramma, een nieuwe
Europese governance, duurzame ontwikkeling, uitbreiding, het stabilisatie- en associatieproces voor de landen
van Zuidoost-Europa, de ontwikkeling van het partnerschap Europa-Middellandsezeegebied, integratie, Gender Mainstreaming).
 Relevantie en omvang/mogelijk effect van de betrokkenheid bij de vormgeving en uitvoering van het communautair milieubeleid.
 Representativiteit van de organisatie wanneer zij de bezorgdheid van het publiek in alle regio’s van Europa
tot uitdrukking brengt en deze ideeºn en voorstellen bijdragen tot de oplossing van milieuproblemen.
 Relevantie als het gaat om activiteiten ter vergroting van het milieubewustzijn en de kennis, in het algemeen
en met betrekking tot het milieubeleid van de Gemeenschap.
Voor elk van de bovenvermelde kenmerken zal rekening worden gehouden met het vermogen van de aanvrager om
de NGO-taken die zijn weergegeven in de punten 5-7 van de preambule te vervullen.
 Beheer en productkwaliteit. De kenmerken die geºvalueerd moeten worden zijn o.a.:
 Structuur van de organisatie, voldoende personeelsbezetting en beheer van de personele middelen.
 Intern besluitvormingsproces, betrekkingen met de leden.
 Strategische aanpak, doelgerichtheid, planningsprocedures.
 Administratie, begrotingscontrole en financieel beheer.
 Wijze van verslaglegging (intern en extern).
 Auto-evaluatie en kwaliteitscontrole, feedback van ervaring (leren).
 Technisch/wetenschappelijke bekwaamheid.
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 Actieradius, doeltreffendheid, efficiency. De kernmerken die beoordeeld moeten worden omvatten:
 De algemene zichtbaarheid van de organisatie en haar activiteiten
 Externe betrekkingen (met andere actoren op milieugebied, zoals plaatselijke en regionale autoriteiten, ondernemingen en industrie, consumentengroeperingen, vakbonden, andere niet-gouvernementele organisaties
enz.).
 Reputatie in de publieke opinie (met inbegrip van de media).
3. Vaststelling van de subsidies
De subsidie wordt berekend aan de hand van het totale geraamde bedrag van de in aanmerking komende uitgaven
voor het subsidiejaar, waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de gecontroleerde gemiddelde uitgaven van
de aanvrager over de voorgaande twee jaar volgens de volgende principes:
1. Indien alle andere parameters gelijk zijn, ontvangen grotere NGO’s (af te meten aan het gemiddelde van hun
gecontroleerde jaarlijkse uitgaven over de voorgaande twee jaar en de verwachte totale in aanmerking komende
uitgaven in het subsidiejaar) grotere bedragen dan kleinere NGO’s. Naarmate een NGO echter groter is, zal dit aan
de omvang ontleende voordeel naar verhouding een kleinere rol spelen.
2. Wanneer alle andere parameters gelijk zijn, zullen alle NGO’s die een hoger waarderingscijfer krijgen, grotere
bedragen ontvangen dan NGO’s die lager scoren.
3. Wanneer een NGO een specifiek bedrag heeft gevraagd, mag de subsidie in geen geval dat bedrag overschrijden.
4. Niet in aanmerking komende uitgaven
Door de begunstigde verrichte betalingen en aan derden gegunde contracten die elementen van de onderstaande
categorieºn omvatten:
 Criminele/illegale activiteiten
 PrivØ-uitgaven/ -gebruik
 Vermaak, gastvrijheid, onnodige of onbezonnen uitgaven
 Uitgaven die duidelijk buiten het overeengekomen werkprogramma van de begunstigde voor het subsidiejaar
vallen
 Terugbetaling van leningen, verschuldigde rente, overgeboekte tekorten
 Kosten in verband met het ingezette kapitaal, investeringen (1), of reserves die zijn opzijgezet om de activa van de
begunstigde te vergroten
 Bijdragen in natura

(1) De Commissie mag alleen rekening houden met de waardevermindering van de post die overeenkomt met de duur van de overeenkomst.
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke
regels voor de toewijzing van Ðslots op communautaire luchthavens
(2001/C 270 E/19)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 335 def.  2001/0140(COD)
(Door de Commissie ingediend op 22 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ en
van het ComitØ van de Regio’s,

coördinatieproces. De coördinatoren moeten zich derhalve
in een volledig onafhankelijke positie bevinden en hun
verantwoordelijkheden moeten in detail worden beschreven.
(7) De rol van het coördinatiecomitØ, dat wordt opgericht om
adviserende en bemiddelende functies in verband met de
toewijzing van Ðslots te vervullen, moet in detail worden
beschreven.

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad
van Stockholm van 23 en 24 maart 2001 vormt deze
verordening een eerste stap in een uitgebreid herzieningsproces. Deze verordening moet na een bepaalde toepassingsperiode opnieuw worden bezien om de ontwikkelingen, met name wat betreft nieuwe gegadigden en de overdracht van Ðslots tegen financiºle vergoeding, te evalueren.
(2) De ervaring heeft uitgewezen dat Verordening (EEG)
nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van Ðslots
op communautaire luchthavens (1) moet worden aangescherpt om ervoor te zorgen dat de beperkte capaciteit
op verzadigde communautaire luchthavens zo volledig en
flexibel mogelijk wordt gebruikt.
(3) Bijgevolg is het noodzakelijk die verordening ingrijpend te
wijzigen, zoals bepaald in artikel 14 van die verordening
en een aantal van haar bepalingen te verduidelijken.
(4) Het is wenselijk de internationale terminologie aan te
houden en derhalve de termen luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen (schedules facilitated airport) en gecoördineerde luchthaven (coordinated airport)
te gebruiken in plaats van respectievelijk gecoördineerde
en volledig gecoördineerde luchthaven.
(5) Luchthavens met ernstige capaciteitstekorten moeten op
basis van objectieve criteria als gecoördineerd worden
aangewezen. Op gecoördineerde luchthavens zijn gedetailleerde regels nodig om ervoor te zorgen dat de beginselen
van doorzichtigheid, onpartijdigheid en niet-discriminatie
volledig worden nageleefd.
(6) Op luchthavens met bemiddeling inzake de dienstregelingen moet de bemiddelaar inzake de dienstregelingen op
onafhankelijke wijze te werk gaan. Op gecoördineerde
luchthavens speelt de coördinator een centrale rol in het
(1) PB L 14 van 22.1.1993, blz. 1.

(8) Tevens moet duidelijk worden gemaakt dat de toewijzing
van Ðslots moet worden beschouwd als een gebruiksrecht
dat luchtvaartmaatschappijen het recht verleent om gedurende de periode waarvoor het is verleend op welbepaalde
data en tijdstippen de luchthavenfaciliteiten te gebruiken
om te landen en op te stijgen.
(9) Met het oog op de stabiliteit van de exploitatie bepaalt het
huidige systeem dat slots waarop historische rechten zijn
verworven, opnieuw worden toegewezen aan gevestigde
luchtvaartmaatschappijen. Om geregelde operaties op een
gecoördineerde luchthaven aan te moedigen, moet worden
bepaald dat historische rechten betrekking hebben op een
reeks Ðslots.
(10) ÐSlots waarop historische rechten zijn verworven, moeten
voldoen aan de eisen inzake het berekende gebruik en
andere toepasselijke voorschriften van de verordening, willen luchtvaartmaatschappijen het recht behouden om deze
Ðslots in de volgende overeenkomstige dienstregelingsperiode op te eisen. De situatie van de historische rechten
ingeval van gezamenlijke diensten, codesharing of franchise-overeenkomsten moet worden verduidelijkt.
(11) Regelmatige operaties op een luchthaven dienen prioriteit
te krijgen, welke prioriteit strikt dient te worden toegekend zonder onderscheid tussen geregelde en niet-geregelde diensten.
(12) Om op verzadigde luchthavens een efficiºnt gebruik van
de capaciteit te waarborgen en de milieueffecten te verminderen en om intermodaal vervoer verder te bevorderen is het nodig dat bij de toewijzing van Ðslots ook
rekening wordt gehouden met het bestaan van adequate
diensten van een bevredigende kwaliteit die door andere
takken van vervoer worden geleverd.
(13) De definitie van nieuwe gegadigde moet tevens bijdragen
tot het verlenen van adequate luchtdiensten aan regio’s en
de potentiºle concurrentie op intracommunautaire routes
vergroten.
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(14) Om beter te waarborgen dat derde landen communautaire
luchtvaartmaatschappijen een vergelijkbare behandeling
geven, dient een procedure te worden ingesteld die de
Gemeenschap in staat stelt efficiºnter op te treden tegen
derde landen die geen behandeling geven die vergelijkbaar
is met de in de Gemeenschap gegeven behandeling.
(15) Aangezien de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering
van deze verordening, maatregelen van algemene strekking zijn in de zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG
van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1), dienen zij te
worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure van
artikel 5 van dat besluit.
(16) Op een gecoördineerde luchthaven kan een luchtvaartmaatschappij alleen toegang krijgen als er een Ðslot is
toegewezen. Er moeten maatregelen worden ingevoerd
om de handhaving van deze verordening te waarborgen,
met name voor het geval dat luchtvaartmaatschappijen
herhaaldelijk en opzettelijk de regels voor de toewijzing
van Ðslots niet naleven.
(17) Er dient een juridische procedure te zijn om besluiten van
de coördinator te herzien.
(18) Om twijfel uit te sluiten dient te worden bepaald dat de
toepassing van de bepalingen van deze verordening geen
afbreuk doet aan de mededingingsregels van het Verdrag,
met name de artikelen 81 en 82, en Verordening (EEG)
nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (2), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1310/97 (3),
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b) Ðnieuwe gegadigde:
i) een luchtvaartmaatschappij die, als onderdeel
van een reeks Ðslots, voor een bepaalde dag
om een Ðslot op een luchthaven verzoekt, als
deze luchtvaartmaatschappij, als haar verzoek
zou worden aanvaard, op die luchthaven op
die dag minder dan vijf Ðslots ter beschikking
zou hebben, of
ii) een luchtvaartmaatschappij die om een reeks
Ðslots verzoekt voor een rechtstreekse geregelde passagiersdienst tussen twee communautaire luchthavens waar ten hoogste twee andere
luchtvaartmaatschappijen op die dag dezelfde
rechtstreekse geregelde dienst onderhouden tussen die luchthavens of luchthavensystemen, als
deze luchtvaartmaatschappij, als haar verzoek
zou worden aanvaard, voor die rechtstreekse
dienst op die luchthaven op die dag desondanks
minder dan vijf Ðslots ter beschikking zou hebben;
iii) een luchtvaartmaatschappij die om een reeks
Ðslots verzoekt voor een rechtstreekse geregelde dienst tussen die luchthaven en een regionale luchthaven waar geen andere luchtvaartmaatschappij op die dag een rechtstreekse geregelde dienst onderhoudt tussen die luchthavens of luchthavensystemen, als deze luchtvaartmaatschappij, als haar verzoek zou worden aanvaard, voor die rechtstreekse dienst op
die luchthaven op die dag desondanks minder
dan vijf Ðslots ter beschikking zou hebben.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 95/93 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de toepassing van de punten i) en ii)
wordt een luchtvaartmaatschappij niet als
nieuwe gegadigde beschouwd, wanneer op het
ogenblik van de toewijzing:

1. Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐDeze verordening heeft betrekking op communautaire
luchthavens.
2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) De punten a) en b) worden vervangen door de volgende tekst:
Ða) Ðslot: het uit hoofde van deze verordening aan een
luchtvaartmaatschappij verleende recht op een welbepaalde datum en tijd de luchthaveninfrastructuur
op een gecoördineerde luchthaven te gebruiken om
te landen en op te stijgen, dat overeenkomstig deze
verordening is toegewezen door een coördinator;
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(2) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1, gecorrigeerde versie (PB L 257 van
21.9.1990, blz. 13).
(3) PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1.

 zij op de betrokken luchthaven een gezamenlijke dienst, codesharing of franchiseregeling heeft met een andere luchtvaartmaatschappij die niet als nieuwe gegadigde
wordt beschouwd, of
 de meerderheid van haar kapitaal in handen
is van een andere luchtvaartmaatschappij
die niet als nieuwe gegadigde wordt beschouwd (dochtermaatschappij), of
 zij direct of indirect de meerderheid bezit
van het kapitaal van een andere luchtvaartmaatschappij die niet als nieuwe gegadigde
wordt beschouwd (moedermaatschappij), of
 zij deel uitmaakt van een groep luchtvaartmaatschappijen, waarvan er een niet als
nieuwe gegadigde wordt beschouwd.
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Voor de toepassing van punt ii) wordt een
luchtvaartmaatschappij die alleen of samen
met partners in een groep luchtvaartmaatschappijen meer dan 7 % van het totale aantal Ðslots
op de betrokken dag op een bepaalde luchthaven of luchthavensysteem bezit, op die luchthaven op die dag niet als nieuwe gegadigde
beschouwd.
b) Punt f) wordt vervangen door de volgende tekst
Ðf) i) Ðluchtvaartmaatschappij: een luchtvervoersonderneming die uiterlijk op 31 januari een geldige
exploitatievergunning of gelijkwaardige vergunning voor het volgende zomerseizoen of uiterlijk
op 31 augustus een geldige exploitatievergunning
of gelijkwaardige vergunning voor het volgende
winterseizoen bezit. Voor de toepassing van de
artikelen 7, 8, 8 bis en 10 omvat de definitie
van luchtvaartmaatschappij ook maatschappijen
uit de zakelijke luchtvaart.
ii) Ðgroep luchtvaartmaatschappijen: twee of meer
luchtvaartmaatschappijen die samen gezamenlijke
diensten of diensten op basis van een franchiseregeling of codesharing uitvoeren dan wel op andere wijze samenwerken om een bepaalde luchtdienst uit te voeren.
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tig op dezelfde weekdag zijn aangevraagd en aldus
zijn toegewezen, of, wanneer dat niet mogelijk is,
op ongeveer dezelfde tijd zijn toegewezen;
l) Ðregionale luchthaven: een regionaal verbindingsen toegangspunt of een communautair verbindingspunt als gedefinieerd in afdeling 6 van Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende
communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling
van een Trans-Europees vervoersnet (1);
m) Ðzakelijke luchtvaart: die sector van de algemene
luchtvaart die betrekking heeft op de exploitatie of
het gebruik van vliegtuigen door ondernemingen
voor het vervoer van passagiers of goederen als
onderdeel van hun bedrijfsvoering; de vluchten
zijn over het algemeen niet toegankelijk voor het
publiek en de piloten hebben minimaal een geldig
bewijs van bevoegdheid als beroepsvlieger met
kwalificatie voor het vliegen op instrumenten;
n) Ðcoördinatieparameters: de beschrijving in operationele termen van alle capaciteit die gedurende
elke coördinatieperiode op een luchthaven voor de
toewijzing van Ðslots beschikbaar is, waarin alle
technische, operationele en milieufactoren tot uiting komen die de prestaties van de luchthaveninfrastructuur en de verschillende subsystemen
beïnvloeden.

c) Punt g) wordt vervangen door de volgende tekst
3. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
Ðg) Ðgecoördineerde luchthaven: elke luchthaven
waarop een luchtvaartmaatschappij of andere exploitant van vliegtuigen, om te kunnen landen of
opstijgen moet beschikken over een door een coördinator toegewezen Ðslot;
d) De punten i), j), k), l), m) en n) worden toegevoegd:
Ði)

Ðluchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen: een luchthaven waar op sommige periodes van de dag, de week of het jaar congestie kan
ontstaan die waarschijnlijk kan worden opgelost
door vrijwillige samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen en waar een bemiddelaar inzake
de dienstregelingen is aangesteld om de diensten
van luchtvaartmaatschappijen die op die luchthaven vluchten uitvoeren of willen uitvoeren, te
vergemakkelijken;

a) Lid 1 wordt vervangen door de volgende tekst:
Ð1. a) De lidstaten zijn niet verplicht een luchthaven als
luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen of als gecoördineerde luchthaven aan te
wijzen, behoudens overeenkomstig het bepaalde
in dit artikel.
b) De lidstaten wijzen een luchthaven uitsluitend als
gecoördineerde luchthaven aan overeenkomstig
het bepaalde in lid 3.
b) In lid 2 wordt Ðgecoördineerde luchthaven vervangen
door Ðluchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen.
c) Lid 3 wordt vervangen door de volgende tekst:

j) Ðluchthavenbeheerder: het lichaam dat, al dan niet
naast andere activiteiten, krachtens de nationale
wet- of regelgeving verantwoordelijk is voor de
administratie en het beheer van de luchthavenfaciliteiten en de coördinatie en controle van de
activiteiten van de verschillende ondernemingen
op die luchthaven of op dat luchthavensysteem;
k) Ðreeks Ðslots: ten minste vijf slots die voor een
dienstregelingsperiode op dezelfde tijd en regelma-

Ð3.
De verantwoordelijke lidstaat zorgt ervoor dat
een grondige capaciteitsanalyse van een luchthaven die
niet is aangewezen of een luchthaven met bemiddeling
inzake de dienstregelingen wordt uitgevoerd door de
luchthavenbeheerder van die luchthaven, wanneer die
lidstaat dat noodzakelijk acht, dan wel binnen zes
maanden:
(1) PB L 228 van 9.9.1996, blz. 99.
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i) na een schriftelijk verzoek van luchtvaartmaatschappijen die meer dan de helft van de diensten op een
luchthaven voor hun rekening nemen of van de
luchthavenbeheerder, wanneer zij van oordeel zijn
dat de capaciteit voor de bestaande of geplande diensten tijdens sommige perioden ontoereikend is; of
ii) op verzoek van de Commissie, met name wanneer
een luchthaven in feite alleen toegankelijk is voor
luchtvaartmaatschappijen waaraan een coördinator
Ðslots heeft toegewezen of luchtvaartmaatschappijen
en met name nieuwe gegadigden ernstige problemen
ondervinden bij het verwerven van aankomst- en
vertrekmogelijkheden op de betrokken luchthaven.
In deze analyse, die op algemeen erkende methoden
gebaseerd is, worden, rekening houdend met de op
die luchthaven geldende milieueisen, de capaciteitstekorten geanalyseerd. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht om deze tekorten te verhelpen door nieuwe of
gewijzigde infrastructuur, exploitatiewijzigingen of
eventuele andere wijzigingen en wordt de voor het oplossen van de problemen benodigde termijn vastgesteld.
De analyse wordt ten minste elke drie jaar bijgewerkt
wanneer beroep is gedaan op lid 5, dan wel wanneer er
op de luchthaven veranderingen met ingrijpende gevolgen voor de capaciteit en het gebruik daarvan plaatsvinden. Zowel de analyse als de gevolgde methode worden ter beschikking gesteld van de partijen die om de
analyse hebben verzocht en, op verzoek, van andere
belanghebbenden. De analyse wordt tegelijkertijd aan
de Commissie meegedeeld.
d) Lid 4 wordt vervangen door de volgende leden 4 en 5
en het huidige lid 5 wordt lid 6, waarbij Ðvolledig gecoördineerde luchthaven wordt vervangen door Ðgecoördineerde luchthaven:
Ð4.
Aan de hand van de analyse pleegt de lidstaat
overleg over de capaciteitssituatie op de luchthaven
met de luchthavenbeheerder, de luchtvaartmaatschappijen die regelmatig van de luchthaven gebruik maken,
hun representatieve organisaties, vertegenwoordigers
van de algemene luchtvaart, de luchtverkeersleidingsautoriteiten en lokale reizigersorganisaties, wanneer dergelijke organisaties bestaan.
5.
De lidstaat zorgt ervoor dat de luchthaven alleen
als gecoördineerd wordt aangewezen voor de periodes
waarin de capaciteitsproblemen optreden, wanneer
a) de tekorten van dien aard zijn dat ernstige vertragingen op de luchthaven niet kunnen worden vermeden, en
b) er geen mogelijkheden zijn om deze problemen op
korte termijn op te lossen.
4. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) De titel wordt vervangen door de volgende tekst: ÐDe
bemiddelaar inzake de dienstregelingen en de coördinator
b) Lid 1 wordt vervangen door de volgende tekst:
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Ð1.
De lidstaat die verantwoordelijk is voor een luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen of
een gecoördineerde luchthaven, benoemt, na raadpleging van de luchtvaartmaatschappijen die regelmatig
gebruik maken van de luchthaven, hun vertegenwoordigende organisaties en de luchthavenbeheerder, een gekwalificeerde natuurlijke of rechtspersoon als bemiddelaar inzake de dienstregelingen respectievelijk luchthavencoördinator. Dezelfde bemiddelaar inzake de
dienstregelingen of coördinator mag voor meer dan
een luchthaven worden benoemd.
c) De leden 2, 3, 4, 5 en 6 worden vervangen door de
volgende tekst:
Ð2.
De lidstaat die verantwoordelijk is voor een luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen of
een gecoördineerde luchthaven, zorgt ervoor dat:
a) op een luchthaven met bemiddeling inzake de
dienstregelingen de bemiddelaar inzake de dienstregelingen zijn taken uit hoofde van deze verordening op onafhankelijke, onpartijdige, niet-discriminerende en transparante wijze vervult,
b) op een gecoördineerde luchthaven de defacto onafhankelijkheid van de coördinator bovendien gewaarborgd is doordat de coördinator institutioneel en
financieel los staat van elke belanghebbende partij.
De lidstaat zorgt ervoor dat de coördinator zijn taken overeenkomstig deze verordening op onpartijdige, niet-discriminerende en transparante wijze vervult en dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld op zo’n wijze dat de financiering van de
coördinatieactiviteiten geen afbreuk kan doen aan de
onafhankelijkheid van de coördinator.
3.
De bemiddelaar inzake de dienstregelingen en de
coördinator nemen deel aan alle bij het gemeenschapsrecht toegestane internationale planningsconferenties
van luchtvaartmaatschappijen.
4.
De bemiddelaar inzake de dienstregelingen adviseert luchtvaartmaatschappijen en doet aanbevelingen
inzake alternatieve aankomst- en/of vertrektijden wanneer het waarschijnlijk is dat er congestie zal optreden.
5.
De coördinator is als enige verantwoordelijk voor
de toewijzing van Ðslots. Hij wijst de Ðslots in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening
toe en treft de nodige voorzieningen om Ðslots in dringende gevallen buiten de kantooruren te kunnen toewijzen.
6.
De bemiddelaar inzake de dienstregelingen en de
coördinator zien in nauwe samenwerking met de luchthavenbeheerder en de luchtverkeersleidingsautoriteiten
toe op het gebruik van dienstregelingen en Ðslots. De
coördinator dient jaarlijks een verslag van de werkzaamheden in bij de Commissie dat met name betrekking heeft op de toepassing van de artikelen 8 bis en 14
en op eventuele klachten over de toepassing van de
artikelen 8 en 10 die bij het coördinatiecomitØ zijn
ingediend en de initiatieven die zijn genomen om hiervoor een oplossing te vinden.
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7.
Alle bemiddelaars inzake de dienstregelingen en
coördinatoren vergelijken hun databases om tegenstrijdigheden in de dienstregelingen aan het licht te brengen.
d) Lid 7 wordt lid 8 en de inleidende tekst van het lid
wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐDe coördinator stelt op verzoek binnen een redelijke
termijn de volgende informatie gratis in schriftelijke of
andere gemakkelijk toegankelijke vorm voor raadpleging aan alle belanghebbenden ter beschikking.
e) De volgende zin wordt aan lid 8 toegevoegd en dit lid
wordt het nieuwe lid 9:
ÐDe coördinator verstrekt deze informatie desgevraagd
in samengevatte vorm. Voor het verstrekken van deze
samengevatte informatie kan een op de kosten gebaseerde vergoeding worden gevraagd.
f) De volgende tekst wordt ingevoegd als het nieuwe
lid 10:
ÐWanneer er relevante, algemeen aanvaarde normen
voor informatie over de dienstregelingen beschikbaar
zijn, passen de bemiddelaar inzake de dienstregelingen,
de coördinator en de luchtvaartmaatschappijen deze
toe, op voorwaarde dat deze in overeenstemming zijn
met het gemeenschapsrecht.
5. De artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 worden vervangen door de
volgende tekst:
ÐArtikel 5
CoördinatiecomitØ
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 verbeteringen van de verkeerssituatie op de betrokken luchthaven;
 klachten over de toewijzing van Ðslots als bedoeld
in artikel 11;
 methoden om het gebruik van de toegewezen Ðslots
te controleren;
 ernstige problemen die nieuwe gegadigden ondervinden als bedoeld in artikel 10, lid 8;
 alle kwesties die te maken hebben met de capaciteit
van de luchthaven.
b) tussen alle betrokkenen te bemiddelen inzake:
 klachten over de toewijzing van Ðslots als bedoeld
in artikel 11.
2.
Op de vergaderingen van het coördinatiecomitØ worden vertegenwoordigers van de lidstaat en de coördinator
als waarnemers uitgenodigd.
3.
Het coördinatiecomitØ stelt een schriftelijk reglement
van orde vast met regels voor onder meer deelname, verkiezingen, regelmaat van de vergaderingen en gebruikte
taal c.q. talen. Elk lid van het coördinatiecomitØ kan lokale
richtsnoeren als bedoeld in artikel 8, lid 5, voorstellen. Op
verzoek van de coördinator bespreekt het coördinatiecomitØ voorstellen voor lokale richtsnoeren voor de toewijzing van Ðslots. Aan de betrokken lidstaat wordt een
verslag van de discussies in het coördinatiecomitØ voorgelegd met een indicatie van de onderscheiden standpunten
binnen het comitØ.

1. Op een gecoördineerde luchthaven zorgt de verantwoordelijke lidstaat ervoor dat er een coördinatiecomitØ
wordt ingesteld. Hetzelfde coördinatiecomitØ mag voor
meer dan een luchthaven worden aangewezen. Het lidmaatschap van dit comitØ staat op zijn minst open voor
de luchtvaartmaatschappijen en hun representatieve organisaties die regelmatig van de luchthaven(s) gebruik maken,
de betrokken luchthavencoördinator, de betrokken luchtverkeersleidingsautoriteiten en vertegenwoordigers van de
algemene luchtvaart.

Artikel 6

De taken van het coördinatiecomitØ zijn:

Hierbij wordt uitgegaan van een objectieve analyse van de
mogelijkheden om het luchtverkeer te verwerken, rekening
houdend met de verschillende types verkeer op de luchthaven, de congestie van het luchtruim die tijdens de coördinatieperiode waarschijnlijk zal optreden en de capaciteitssituatie.

a) de coördinator en/of de lidstaat voorstellen te doen of
te adviseren inzake:
 mogelijkheden om de capaciteit van de luchthaven,
welke overeenkomstig artikel 3 is bepaald, te vergroten of beter te gebruiken;
 overeenkomstig artikel 6 te bepalen coördinatieparameters;
 lokale richtsnoeren voor de toewijzing van Ðslots,
rekening houdend met eventuele milieuaspecten zoals bepaald in artikel 8, lid 5;

Coördinatieparameters
1.
Op een gecoördineerde luchthaven draagt de verantwoordelijke lidstaat er zorg voor dat de parameters voor de
toewijzing van Ðslots tweemaal per jaar worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante technische, operationele en milieubeperkingen en
de eventuele veranderingen die hierin zijn opgetreden.

De parameters worden tijdig vóór de eerste toewijzing van
Ðslots ter voorbereiding van de planningsconferenties meegedeeld aan de luchthavencoördinator.
2.
Ten behoeve van de in lid 1 genoemde taak stelt de
coördinator na raadpleging van het coördinatiecomitØ in
het licht van de capaciteitssituatie passende coördinatie-intervallen vast.
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3.
De bepaling van de parameters en de gevolgde methode alsmede eventuele veranderingen daarin worden uitgebreid met het coördinatiecomitØ besproken teneinde het
aantal voor toewijzing beschikbare Ðslots te verhogen,
voordat een definitief besluit over de parameters voor de
toewijzing van Ðslots wordt genomen. Alle relevante documenten worden desgevraagd ter beschikking van belanghebbenden gesteld.
Artikel 7
Informatie voor de bemiddelaar inzake de dienstregelingen en de coördinator
1. Luchtvaartmaatschappijen die op een luchthaven met
bemiddeling inzake de dienstregelingen of een volledig gecoördineerde luchthaven diensten exploiteren of voornemens zijn dat te doen, verstrekken de bemiddelaar inzake de dienstregelingen respectievelijk de coördinator alle
door hem gevraagde relevante informatie. Alle relevante
informatie wordt verstrekt in de vorm en binnen de termijn die door de bemiddelaar inzake de dienstregelingen of
de coördinator zijn opgegeven. Met name delen luchtvaartmaatschappijen de coördinator op het tijdstip van het verzoek om toewijzing mee of zij wat de gevraagde Ðslots
betreft overeenkomstig artikel 2, onder b), in aanmerking
komen voor de status van nieuwe gegadigde.
Voor alle andere luchthavens die niet speciaal zijn aangewezen, wordt informatie over geplande diensten van luchtvaartmaatschappijen op verzoek van een coördinator door
de luchthavenbeheerder aan die coördinator verstrekt.
2.
Als een luchtvaartmaatschappij de in lid 1 bedoelde
informatie niet verstrekt of zij onjuiste of misleidende informatie verstrekt, neemt de coördinator de Ðslot-aanvraag
of -aanvragen van die luchtvaartmaatschappij niet in overweging, tenzij er verzachtende omstandigheden zijn. De
coördinator stelt de betrokken luchtvaartmaatschappij in
staat haar opmerkingen te maken.
3.
De bemiddelaar inzake de dienstregelingen of coördinator, de luchthavenbeheerder en de luchtverkeersleidingsautoriteiten wisselen alle voor de uitvoering van
hun onderscheiden taken vereiste informatie, waaronder
vluchtgegevens en Ðslots, uit.
Artikel 8
Procedure voor de toewijzing van Ðslots
1. Reeksen Ðslots worden uit de Ðslot-pool aan luchtvaartmaatschappijen die een aanvraag hebben ingediend,
toegewezen als een recht om de luchthaveninfrastructuur
te gebruiken om te landen en op te stijgen gedurende de
dienstregelingsperiode waarvoor zij zijn aangevraagd. Na
afloop van deze dienstregelingsperiode worden zij teruggegeven aan de overeenkomstig artikel 10 gevormde
Ðslot-pool.
2.
Onverminderd de artikelen 7, 8 bis, 9, artikel 10, lid
1 en artikel 14 is lid 1 niet van toepassing wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
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 een reeks Ðslots is door een luchtvaartmaatschappij
gebruikt voor de uitvoering van geregelde en geplande
niet-geregelde luchtdiensten en
 de luchtvaartmaatschappij kan tot tevredenheid van de
coördinator aantonen dat zij de door de coördinator
toegewezen Ðslots in kwestie voor ten minste 80 %
van de tijd heeft geºxploiteerd in de dienstregelingsperiode waarvoor zij zijn toegewezen.
In dat geval geeft de reeks Ðslots de betrokken luchtvaartmaatschappij recht op dezelfde reeks Ðslots in de volgende
overeenkomstige dienstregelingsperiode.
De lidstaten kunnen dit recht beperken tot reeksen Ðslots
die worden geºxploiteerd met vliegtuigen van een minimale omvang.
3.
Wanneer niet tot tevredenheid van de betrokken
luchtvaartmaatschappijen aan alle aanvragen voor Ðslots
kan worden voldaan, wordt onverminderd artikel 10, lid
2, voorrang verleend aan commerciºle luchtdiensten, inzonderheid aan geregelde diensten en geplande niet-geregelde diensten. In geval van concurrerende aanvragen binnen dezelfde dienstencategorie wordt prioriteit gegeven
aan diensten die gedurende het hele jaar worden uitgevoerd.
4.
Wijziging van de tijden van reeksen Ðslots voordat
de resterende Ðslots uit de Ðslot-pool als bedoeld in artikel 10 worden toegewezen aan andere luchtvaartmaatschappijen die een aanvraag hebben ingediend, wordt alleen toegestaan om operationele redenen die voortvloeien
uit verandering van vliegtuigtype of geºxploiteerde route.
Een dergelijke wijziging treedt pas in werking na uitdrukkelijke bevestiging door de coördinator.
5.
De coördinator houdt tevens rekening met de wereldwijd door de luchtvaartsector opgestelde aanvullende regels
en richtsnoeren en met de door het coördinatiecomitØ
voorgestelde lokale richtsnoeren die door de voor de luchthaven in kwestie verantwoordelijke lidstaat zijn goedgekeurd, mits deze regels en richtsnoeren geen afbreuk
doen aan de onafhankelijkheid van de coördinator, stroken
met het gemeenschapsrecht en tot doel hebben de luchthavencapaciteit efficiºnter te benutten. Deze regels worden
door die lidstaat meegedeeld aan de Europese Commissie.
6.
Wanneer artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2408/92
van toepassing is geeft de coördinator geen voorrang aan
aanvragen van luchtvaartmaatschappijen die de betrokken
reeks Ðslots willen gebruiken voor routes waarop met
andere vervoermiddelen reeds een bevredigende dienst
wordt geboden.
7.
Indien niet aan een aanvraag voor een Ðslot kan
worden voldaan, geeft de coördinator de betrokken luchtvaartmaatschappij hiervan de redenen op en deelt hij tevens het beste alternatieve Ðslot mee.
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8.
Naast de geplande toewijzing van Ðslots voor de
dienstregelingsperiode poogt de coördinator te voldoen
aan afzonderlijke Ðslot-aanvragen die op korte termijn
worden ingediend voor elk soort luchtvaart, inclusief de
algemene luchtvaart. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt
van de na de verdeling onder de gegadigde luchtvaartmaatschappijen resterende Ðslots in de in artikel 10 bedoelde
pool en van op korte termijn beschikbaar komende Ðslots.
Artikel 8 bis
Mobiliteit van Ðslots
1.

Slots mogen:

a) door een luchtvaartmaatschappij worden overgedragen
tussen routes of soorten diensten van dezelfde luchtvaartmaatschappij,
b) worden overgedragen
i) tussen moeder- en dochtermaatschappijen,
ii) als onderdeel van de verwerving van de zeggenschap over het kapitaal van een luchtvaartmaatschappij,
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pijen het voornemen hebben de bij de uitwisseling of
daaropvolgende uitwisselingen verkregen Ðslots te gebruiken.
4. a) ÐSlots die worden toegewezen aan een nieuwe gegadigde als gedefinieerd in artikel 2, onder b), kunnen
gedurende drie overeenkomstige dienstregelingsperiodes niet overeenkomstig lid 1, onder b) worden overgedragen.
b) ÐSlots die worden toegewezen aan een nieuwe gegadigde als gedefinieerd in artikel 2, onder b), punten ii)
en iii), kunnen gedurende drie overeenkomstige
dienstregelingsperiodes niet overeenkomstig lid 1, onder a), worden overgedragen op een andere route.
c) ÐSlots die worden toegewezen aan een nieuwe gegadigde als gedefinieerd in artikel 2, onder b), kunnen
gedurende drie overeenkomstige dienstregelingsperiodes niet overeenkomstig lid 1, onder c) worden uitgewisseld, behalve om de Ðslot-tijden voor deze diensten dichter bij de oorspronkelijk gevraagde te brengen.
Artikel 8 ter

iii) in geval van gehele of gedeeltelijke overname, wanneer de Ðslots rechtstreeks gekoppeld zijn aan de
overgenomen maatschappij,
c) tussen twee luchtvaartmaatschappijen worden uitgewisseld op basis van een Ðslot voor een Ðslot wanneer
beide betrokken luchtvaartmaatschappijen zich ertoe
verbinden de bij de uitwisseling ontvangen Ðslots te
gebruiken.
2.
ÐSlots mogen op generlei wijze, al dan niet tegen
financiºle vergoeding, worden overgedragen tussen luchtvaartmaatschappijen of tussen luchtvaartmaatschappijen en
andere entiteiten, behalve aan luchtvaartmaatschappijen die
worden bedoeld in artikel 8 bis, lid 1, onder b).
3.
De in de lid 1 bedoelde overdrachten of uitwisselingen worden ter kennis van de coördinator gebracht en
treden niet in werking voordat zij uitdrukkelijk door de
coördinator zijn bevestigd. De coördinator bevestigt de
overdrachten of uitwisselingen niet, wanneer zij niet aan
de voorwaarden van deze verordening voldoen en hij er
niet van overtuigd is dat:
a) de luchthavenexploitatie niet wordt geschaad, rekening
houdend met alle technische, operationele en milieubeperkingen;
b) de overeenkomstig artikel 9 opgelegde beperkingen
worden nageleefd;
c) lid 4 niet van toepassing is op een Ðslot-overdracht;
d) in geval van uitwisselingen tussen twee luchtvaartmaatschappijen ingevolge lid 1, beide luchtvaartmaatschap-

In verband met de eventuele beperking of beºindiging van
het recht op reeksen Ðslots als bedoeld in artikel 8, lid 2,
uit hoofde van het Gemeenschapsrecht, met name de toepassing van de regels van het Verdrag inzake luchtvervoer,
kunnen geen schadeclaims worden ingediend.
Deze verordening doet geen afbreuk aan de bevoegdheden
van overheidsinstanties om de overdracht van Ðslots tussen
luchtvaartmaatschappijen te eisen op grond van de artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag of Verordening (EEG)
nr. 4064/89. Deze overdrachten kunnen uitsluitend plaatsvinden zonder financiºle compensatie.
Artikel 9
Openbare dienstverplichtingen
1.
Als op een route overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad openbare dienstverplichtingen zijn opgelegd, kan een lidstaat op een gecoördineerde luchthaven de voor de voorgenomen diensten
op die route vereiste Ðslots reserveren. Wanneer de luchtvaartmaatschappij, de gereserveerde Ðslots op de betrokken route niet in overeenstemming met artikel 8, leden 2
en 4, gebruikt, worden deze Ðslots met inachtneming van
lid 2 ter beschikking gesteld van elke andere luchtvaartmaatschappij die belangstelling heeft om de route te exploiteren overeenkomstig de openbare dienstverplichtingen. Wanneer andere luchtvaartmaatschappijen geen belangstelling hebben om de route te exploiteren en de betrokken lidstaat geen aanbesteding organiseert overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder (d), van Verordening (EEG)
nr. 2408/92, worden de Ðslots teruggegeven aan de pool.
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2.
De aanbestedingsprocedure van artikel 4, lid 1, onder
d) tot en met g), en artikel 4, lid 1, onder i), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 wordt gevolgd voor het gebruik
van de in lid 1 bedoelde Ðslots, wanneer meer dan ØØn
communautaire luchtvaartmaatschappij belangstelling heeft
om de route te exploiteren en niet in staat is geweest
binnen ØØn uur vóór of na de van de coördinator gevraagde tijden Ðslots te verkrijgen.
6. De leden 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van artikel 10 worden
vervangen door de volgende tekst:
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overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 2407/92.
5.
Onverminderd artikel 8, lid 2, van deze verordening
en onverminderd artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 2408/92 worden in de pool opgenomen Ðslots verdeeld over de luchtvaartmaatschappijen die een aanvraag
hebben ingediend. 50 % van deze Ðslots wordt eerst toegewezen aan nieuwe gegadigden, tenzij hun aanvragen
minder dan 50 % bedragen. Met het oog op deze toewijzing wordt de dienstregelingsdag in gelijke coördinatieperiodes van maximaal ØØn uur verdeeld.

ÐArtikel 10
ÐSlot-pool
1. De coördinator vormt een pool die alle Ðslots bevat
die niet volgens artikel 8, leden 2 en 4, zijn toegewezen.
Alle nieuwe Ðslot-capaciteit die overeenkomstig artikel 3,
lid 3, is bepaald, wordt in de pool geplaatst.
2.
Een reeks Ðslots die aan een luchtvaartmaatschappij
is toegewezen voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten of geplande niet-geregelde luchtdiensten geeft die
luchtvaartmaatschappij niet het recht op dezelfde reeks
Ðslots in de volgende overeenkomstige dienstregelingsperiode, wanneer de luchtvaartmaatschappij de coördinator
niet overtuigend kan aantonen dat zij de Ðslots, zoals
vrijgegeven door de coördinator, in de periode waarvoor
zij toegewezen zijn, voor ten minste 80 % van de tijd heeft
geºxploiteerd.
3.
ÐSlots die vóór 31 januari aan een luchtvaartmaatschappij zijn toegewezen voor het volgende zomerseizoen
of vóór 31 augustus voor het volgende winterseizoen,
maar die vóór die data aan de coördinator worden teruggegeven om opnieuw te worden toegewezen, tellen niet
mee voor de berekening van het gebruik.
4.
Indien niet kan worden aangetoond dat de reeks
Ðslots voor 80 % is gebruikt, worden alle Ðslots waaruit
die reeks bestaat, in de Ðslot-pool opgenomen, tenzij voor
de niet-benutting een van de volgende redenen kan worden
aangevoerd:
a) niet te voorziene en onvermijdelijke gevallen die de
luchtvaartmaatschappij niet in de hand heeft en die
leiden tot:
 het aan de grond houden van het type vliegtuig dat
meestal voor de betrokken dienst wordt gebruikt;
 de sluiting van een luchthaven of luchtruim;
b) een onderbreking van luchtdiensten ten gevolge van
acties die erop gericht zijn deze diensten te verstoren,
waardoor het voor de luchtvaartmaatschappij praktisch
en/of technisch onmogelijk wordt om de geplande exploitatie voort te zetten;
c) ernstige financiºle nadelen voor de betrokken communautaire luchtvaartmaatschappij, met als gevolg de
afgifte van een tijdelijke vergunning door de vergunningverlenende autoriteiten in afwachting van een financiºle reorganisatie van de luchtvaartmaatschappij

Aanvragen van nieuwe gegadigden die op grond van artikel 2, onder b), zowel punt i) als punt ii), of artikel 2,
onder b), zowel punt i) als punt iii), in aanmerking komen
voor de status van nieuwe gegadigde, hebben voorrang.
6.
Wanneer een nieuwe gegadigde een hem binnen ØØn
uur vóór of na de gewenste tijd aangeboden reeks Ðslots
niet heeft aanvaard, verliest hij de status van nieuwe gegadigde voor de duur van die dienstregelingsperiode.
7.
In geval van diensten die worden geºxploiteerd door
een groep luchtvaartmaatschappijen kan slechts een van de
deelnemende luchtvaartmaatschappijen een aanvraag voor
de benodigde Ðslots indienen. De luchtvaartmaatschappij
die een dergelijke dienst exploiteert neemt de verantwoordelijkheid op zich om te voldoen aan de in artikel 8, lid 2,
genoemde exploitatiecriteria om verworven rechten te behouden.
ÐSlots die aan een van de deelnemende luchtvaartmaatschappijen zijn toegewezen, kunnen door ØØn of meer andere luchtvaartmaatschappijen voor de gezamenlijke exploitatie worden gebruikt, op voorwaarde dat de identificatiecode van de luchtvaartmaatschappij waaraan de Ðslots
zijn toegewezen voor coördinatie- en monitoringdoeleinden voor de gezamenlijke vlucht gehandhaafd blijft. Wanneer dergelijke vluchten worden stopgezet, blijven de daarvoor gebruikte Ðslots bij de luchtvaartmaatschappij waaraan zij oorspronkelijk waren toegewezen. Luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan gezamenlijke vluchten, stellen de coördinatoren uitvoerig in kennis van de gegevens
van dergelijke vluchten.
7. Lid 6 van artikel 10 wordt lid 8.
8. Artikel 11 wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐArtikel 11
Klachten en recht van beroep
1.
Klachten in verband met de toepassing van de artikelen 8, 8 bis en 10 worden voorgelegd aan het coördinatiecomitØ. Het coördinatiecomitØ neemt de kwestie binnen
drie maanden nadat de klacht is ingediend, in behandeling
en doet zo mogelijk voorstellen aan de coördinator om de
problemen op te lossen. Als de problemen niet kunnen
worden opgelost, kan de betrokken lidstaat binnen de daaropvolgende drie maanden voorzien in bemiddeling door
een representatieve organisatie van luchtvaartmaatschappijen of luchthavens of een andere derde partij.
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2.
De lidstaten zorgen ervoor dat elke partij met een
gerechtvaardigd belang het recht heeft bij een nationale
rechtbank of andere onafhankelijke instantie tegen de besluiten van de coördinator in beroep te gaan, wanneer de
bemiddelingsprocedure van lid 1 geen oplossing heeft gebracht.
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10. De artikelen 13 en 14 worden vervangen door de volgende
tekst:
ÐArtikel 13
Besluitvormingsprocedure

De lidstaten zorgen ervoor dat de beroepsinstantie de bevoegdheid heeft om:
a) zo spoedig mogelijk volgens een interlocutoire procedure tijdelijke maatregelen te treffen om een einde maken aan de beweerde inbreuk of om te voorkomen dat
de betrokken belangen verder worden geschaad, met
inbegrip van maatregelen om de procedure voor de
toewijzing van Ðslots of de uitvoering van een besluit
van de coördinator op te schorten of te doen opschorten,
b) onwettige besluiten nietig te verklaren of te doen verklaren,
c) schadevergoeding toe te kennen.
De lidstaten zorgen ervoor dat de beroepsprocedures, volgens uitvoerige regels die de lidstaten kunnen vaststellen,
open staan voor op zijn minst elke persoon die een belang
heeft of had in procedures voor de toewijzing van Ðslots
en die schade heeft geleden of kan lijden als gevolg van een
beweerde inbreuk.
Wanneer ingevolge dit lid gerechtelijke stappen worden
ondernomen, is lid 1 met onmiddellijke ingang niet langer
van toepassing.
9. Artikel 12, de titel en lid 1 worden vervangen door de
volgende tekst:

1.
Wanneer zij een besluit neemt ingevolge artikel 12,
wordt de Commissie bijgestaan door een comitØ, bestaande
uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten
door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2.
Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure vervat in artikel 5 van Besluit
1999/468/EG, overeenkomstig artikel 7, lid 3, en artikel
8, van genoemd besluit, van toepassing.
3.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt drie maanden.
4.
Voorts kan het comitØ door de Commissie worden
geraadpleegd over elke andere kwestie in verband met de
toepassing van deze verordening.
5.

Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 14
Handhaving
1.
Een vluchtplan van een luchtvaartmaatschappij wordt
door de bevoegde luchverkeersleidingsautoriteiten verworpen, wanneer de luchtvaartmaatschappij van plan is op een
gecoördineerde luchthaven te landen of op te stijgen tijdens
de periodes waarin de luchthaven gecoördineerd is, zonder
dat de coördinator daarvoor een Ðslot heeft toegewezen.

ÐBetrekkingen met derde landen
1. Wanneer, wat de toewijzing en het gebruik van
Ðslots op zijn luchthavens betreft, blijkt dat een derde land
a) communautaire luchtvaartmaatschappijen geen behandeling toekent die vergelijkbaar is met de behandeling
die door deze verordening aan luchtvaartmaatschappijen uit dat land wordt toegekend, of
b) communautaire luchtvaartmaatschappijen niet de facto
een nationale behandeling toekent, of
c) luchtvaartmaatschappijen uit andere derde landen een
gunstiger behandeling toekent dan aan communautaire
luchtvaartmaatschappijen,
kan de Commissie volgens de procedure van artikel 13, lid
2, besluiten dat een of meer lidstaten maatregelen moeten
treffen, inclusief de gehele of gedeeltelijke schorsing van de
toepassing van deze verordening, ten aanzien van een of
meer luchtvaartmaatschappijen uit dat derde land, teneinde
het discriminerende gedrag van het betrokken derde land
te beºindigen.

2.
De coördinator trekt de reeks Ðslots van een luchtvaartmaatschappij in en plaatst deze in de pool op
31 januari voor het volgende zomerseizoen of op
31 augustus voor het volgende winterseizoen, als de luchtvaartmaatschappij op die datum niet in het bezit is van een
exploitatievergunning of gelijkwaardige vergunning.
3.
Wanneer een luchtvaartmaatschappij een reeks Ðslots
heeft verkregen als resultaat van een overdracht of uitwisseling overeenkomstig artikel 8 bis, lid 3, en deze Ðslots
niet zijn gebruikt zoals voorgenomen overeenkomstig artikel 8 bis, lid 3, onder d), trekt de coördinator de reeks
Ðslots in en plaatst hij deze in de pool.
4.
Luchtvaartmaatschappijen die herhaaldelijk en opzettelijk luchtdiensten uitvoeren op een tijdstip dat wezenlijk
verschilt van de als onderdeel van een reeks Ðslots toegewezen Ðslot, verliezen de in artikel 8, lid 2, bedoelde
status. Nadat hij de betrokken luchtvaartmaatschappij heeft
gehoord, kan de coördinator besluiten de desbetreffende
reeks Ðslots van die luchtvaartmaatschappij voor het resterende deel van de dienstregelingsperiode in te trekken en
weer in de pool op te nemen.
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5.
De lidstaten voeren maatregelen in waarbij boetes
en/of dwangsommen worden opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen voor het herhaaldelijk en opzettelijk uitvoeren
van luchtdiensten op tijden die wezenlijk verschillen van de
toegewezen Ðslots.
Nadat de betrokken luchtvaartmaatschappij is gehoord,
wordt het bedrag van de boete en/of dwangsom vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en
de ernst van de overtreding.
6. bis Onverminderd artikel 10, lid 4, kan een coördinator,
wanneer een luchtvaartmaatschappij er niet in slaagt
het in artikel 8, lid 2, vermelde gebruikspercentage
van 80 % te bereiken, besluiten die reeks Ðslots van
die luchtvaartmaatschappij voor de resterende duur
van de dienstregelingsperiode in te trekken en weer
in de pool op te nemen, nadat hij de betrokken
luchtvaartmaatschappij heeft gehoord.
ter Onverminderd artikel 10, lid 4, neemt de coördinator, nadat hij de betrokken luchtvaartmaatschappij
heeft gehoord, een reeks Ðslots weer op in de pool,
wanneer er geen Ðslots van die reeks zijn gebruikt
nadat 20 % van de geldigheidsduur van de reeks is
verstreken.
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11. Artikel 15 wordt toegevoegd:
ÐArtikel 15
Verslag en samenwerking
1.
De Commissie dient uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag over de tenuitvoerlegging hiervan in bij het Europees Parlement en de
Raad. In het verslag wordt met name ingegaan op de
toepassing van de artikelen 8, 8 bis en 10.
2.
De lidstaten en de Commissie werken samen bij de
tenuitvoerlegging van deze verordening, met name voor
het verzamelen van de informatie voor het in lid 1 bedoelde verslag.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking drie maanden na haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

25.9.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 270 E/141

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, ten gunste
van de medewerkers van de leden van het Europees Parlement, van Verordening (EEG) nr. 1408/71
van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van
Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van
Verordening (EEG) nr. 1408/71
(2001/C 270 E/20)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 344 def.  2001/0137(COD)
(Door de Commissie ingediend op 25 juni 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 42 en artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De regeling betreffende de kosten en vergoedingen van de
leden van het Europees Parlement, goedgekeurd door het
Bureau van deze instelling, voorziet in artikel 14 in de
mogelijkheid dat elk lid een vergoeding ontvangt ter dekking van de uitgaven die met name voortvloeien uit de
aanwerving van een of meer medewerkers, waarbij verscheidene leden gezamenlijk eenzelfde medewerker kunnen
aanwerven, binnen de grenzen van de secretariaatstoelage
die door het Bureau is vastgesteld en vermeld staat in deel 1
 Europees Parlement van de algemene begroting van de
Europese Unie.

van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden,
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (2).

(3) Rekening houdend met de uiteenlopende situaties en het
specifieke karakter van de functies van de medewerkers van
een of meer leden van het Europees Parlement heeft de
vaststelling van de socialezekerheidswetgeving die op hen
overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG)
nr. 1408/71 van toepassing is, aanleiding kunnen geven
tot onzekerheden, alsmede tot praktische moeilijkheden
bij het beheer van hun sociale verzekering. Deze situatie
is nadelig voor zowel deze werknemers en hun werkgever
als voor de socialezekerheidsorganen van de lidstaten.

(4) Om gemakkelijker en zonder twijfel de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat te kunnen vaststellen waaronder
de medewerkers van de leden van het Europees Parlement
vallen en om ervoor te zorgen dat deze een passende sociale verzekering krijgen, is het nodig gebleken te hunnen
gunste te voorzien in een keuzerecht wat de socialezekerheidswetgeving betreft die op hen van toepassing is. Rekening houdend met het afwijkende karakter van deze regeling, die gerechtvaardigd is door de specifieke rol die de
medewerkers van de leden van het Europees Parlement
spelen, is het dienstig dit keuzerecht alleen aan de medewerkers in loondienst toe te kennen.

(2) Het stelsel op het gebied van de sociale zekerheid voor
medewerkers van leden van het Europees Parlement wordt
geregeld door het nationale recht van de bevoegde lidstaten
in de zin van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad
van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen (1) en Verordening (EEG) nr. 574/72 van de
Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze

(5) Dit keuzerecht voor deze specifieke categorie werknemers
in loondienst moet bijgevolg worden opgenomen in Verordening (EEG) nr. 1408/71 en de toepassingsverordening
daarvan en het is nodig dat de consequenties uit dit recht
worden getrokken ingeval van gelijktijdige uitoefening door
de medewerkers van de leden van het Europees Parlement
van andere beroepsactiviteiten in loondienst en/of niet in
loondienst. Het is ook dienstig dat in het kader van deze
verordening wordt voorzien in overgangsmaatregelen voor
de medewerkers die vóór de datum van inwerkingtreding
van deze verordening in dienst waren van leden van het
Europees Parlement.

(1) PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2. Verordening bijgewerkt bij Verordening (EG) nr. 118/97 (PB L 28 van 30.1.1997, blz. 1) en laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1399/1999 (PB L 164 van
30.6.1999, blz. 1).

(2) PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1. Verordening bijgewerkt bij Verordening (EG) nr. 118/97 (PB L 28 van 30.1.1997, blz. 1) en laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 89/2001 van de Commissie (PB L
14 van 18.1.2001, blz. 16).
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(6) Deze wijziging van de coördinatieregels van de nationale
socialezekerheidsstelsels in het kader van Verordening
(EEG) nr. 1408/71 en de uitvoeringsverordening daarvan
draagt bij tot de vergemakkelijking van de uitoefening
van het recht op vrij verkeer door de medewerkers die
door de gekozen leden van het Europees Parlement in
dienst worden genomen voor de uitoefening van hun
door verkiezing verkregen functie in deze communautaire
instelling,
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voor deze activiteiten ook onderworpen aan de wetgeving van de laatste lidstaat.
Hij wordt voor de uitvoering van de wetgeving waarvoor hij heeft gekozen, behandeld alsof hij al zijn beroepsactiviteiten op het grondgebied van die lidstaat uitoefende.
Artikel 2

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72
Artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 574/72 wordt vervangen
door de volgende tekst:

Wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt als volgt gewijzigd:

ÐArtikel 14

1. In artikel 1 wordt het volgende punt w) toegevoegd:

Uitoefening van het keuzerecht door de hulpfunctionarissen van de Europese Gemeenschappen en de medewerkers van de leden van het Europees Parlement

Ðw) wordt onder Ðmedewerker van een lid van het Europees
Parlement verstaan de werknemer die door een of
meer leden van het Europees Parlement wordt aangeworven om deze gekozene(n) bij te staan bij de uitoefening van hun door verkiezing verkregen functie
tijdens de duur van hun mandaat.
2. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
a) De titel wordt vervangen door de volgende titel:
ÐBijzondere regels inzake het bedienende personeel van
diplomatieke zendingen en consulaire posten, de hulpfunctionarissen van de Europese Gemeenschappen alsmede de medewerkers van leden van het Europees Parlement.
b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd:
Ð4.
De medewerkers van leden van het Europees Parlement kunnen kiezen tussen:
 de toepassing van de wetgeving als bedoeld in artikel
13, lid 2, onder a), of, in voorkomend geval, artikel
14, lid 2, onder b),
 de toepassing van de wetgeving van de lidstaat waaraan zij laatstelijk waren onderworpen,
 de toepassing van de wetgeving van de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.
Dit keuzerecht dat slechts ØØn keer kan worden uitgeoefend, gaat in aan het begin van hun activiteit als medewerker van een lid van het Europees Parlement.
De medewerker van een lid van het Europees Parlement
die tegelijkertijd andere activiteiten in loondienst en/of
niet in loondienst verrichte activiteiten uitoefent op het
grondgebied van een of meer andere lidstaten dan de
lidstaat voor de wetgeving waarvan hij heeft gekozen, is

1.
Het in artikel 16, lid 3 en 4, van de verordening
bedoelde keuzerecht moet worden uitgeoefend op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. De tot
het sluiten van deze overeenkomst bevoegde autoriteit ingeval van hulpfunctionarissen en het betrokken lid/de betrokken leden van het Europees Parlement ingeval van medewerkers stellen het orgaan dat daartoe is aangewezen
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat voor de wetgeving waarvan de hulpfunctionaris of de medewerker van
een lid van het Europees Parlement heeft gekozen, daarvan
in kennis. Bedoeld orgaan stelt zo nodig alle andere organen van dezelfde lidstaat hiervan in kennis.
2.
Het orgaan dat daartoe is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat voor de wetgeving waarvan
de hulpfunctionaris of de medewerker van een lid van het
Europees Parlement heeft gekozen, verstrekt hem een bewijs, waarin wordt verklaard dat hij gedurende de tijd die
hij als hulpfunctionaris in dienst van de Europese Gemeenschappen respectievelijk als medewerker van een lid van het
Europees Parlement werkzaam is, aan de wetgeving van
deze lidstaat is onderworpen.
Wanneer een medewerker van een lid van het Europees
Parlement tegelijkertijd zijn activiteiten als medewerker op
het grondgebied van twee of meer lidstaten uitoefent of
andere activiteiten in loondienst en/of niet in loondienst
verrichte activiteiten uitoefent op het grondgebied van
een of meer andere lidstaten dan de lidstaat voor de wetgeving waarvan hij heeft gekozen, zendt het orgaan dat
daartoe is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de
lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing is een kopie
van het overeenkomstig het bepaalde in de eerste alinea
verstrekte bewijs aan het orgaan dat daartoe is aangewezen
door de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat op het
grondgebied waarvan de medewerker beroepsactiviteiten
uitoefent. Dit laatste orgaan of, in voorkomend geval,
deze laatste organen verstrekken zo nodig aan het orgaan
dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing is, de nodige
informatie voor de vaststelling van de premies die door de
werkgever(s) en/of de medewerker uit hoofde van deze
wetgeving verschuldigd zijn.

25.9.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

3.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wijzen zo
nodig de voor de hulpfunctionarissen van de Europese Gemeenschappen en voor de medewerkers van leden van het
Europees Parlement bevoegde organen aan.
4.
Indien de hulpfunctionaris of de medewerker van een
lid van het Europees Parlement, die op het grondgebied van
een andere lidstaat dan de Bondsrepubliek Duitsland werkzaam is, voor toepassing van de Duitse wetgeving heeft
gekozen, wordt deze wetgeving toegepast alsof de hulpfunctionaris of de medewerker van een lid van het Europees
Parlement ter plaatse waar de Duitse regering haar zetel
heeft, werkzaam was. De bevoegde autoriteit wijst het
voor de ziekteverzekering bevoegde orgaan aan.
Artikel 3
Overgangsbepalingen
Een medewerker van een lid van het Europees Parlement die op
de datum van inwerkingtreding van deze verordening reeds
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voor een of meer leden van het Europees Parlement werkzaam
was, kan het keuzerecht, als bedoeld in artikel 16, lid 4, van
Verordening (EEG) nr. 1408/71, uitoefenen binnen een termijn
van drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze
verordening.
Deze keuze gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op
die van de kennisgeving, als bedoeld in artikel 14, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 574/72.

Artikel 4
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1. . . . (eerste dag van de
tweede maand 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.
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Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften
met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het
gebied van de illegale drugshandel
(2001/C 270 E/21)
COM(2001) 259 def.  2001/0114 (CNS)
(Door de Commissie ingediend op 27 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 31, onder e), en op artikel 34, lid 2, onder b),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De illegale drugshandel vormt een bedreiging voor de
gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van de
burgers van de Europese Unie, alsook voor de wettige
economie, de stabiliteit en de veiligheid van de lidstaten.
(2) De noodzaak wettelijke maatregelen te nemen op het gebied van de bestrijding van de illegale drugshandel is erkend in het Actieplan van de Raad en de Commissie dat
op 3 december door de Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken in Wenen is aangenomen, over hoe de bepalingen
van het Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd (1); de Conclusies van de Europese Raad van Tampere van 15 en 16
oktober 1999, met name punt 48; de drugsstrategie van
de Europese Unie (2000-2004) die tijdens de Europese
Raad van Helsinki van 10 tot 12 december 1999 werd
aangenomen; en het EU-actieplan inzake drugs
(2000-2004) dat tijdens de Europese Raad van Santa Maria da Feira van 19 en 20 juni 2000 werd bekrachtigd.
(3) Het is noodzakelijk een gemeenschappelijke definitie van
illegale drugshandel vast te stellen, die als grondslag kan
dienen voor een gemeenschappelijke aanpak op het vlak
van de Unie van de bestrijding van deze handel, en met
name van de grensoverschrijdende handel en de activiteiten gericht op de overdracht met een winstoogmerk. Derhalve dienen de belangrijkste bestanddelen van de definities die vervat zijn in de nationale wettelijke bepalingen en
in de internationale rechtsinstrumenten, te worden overgenomen.
(4) Ook is het noodzakelijk een gemeenschappelijke benadering vast te stellen van de bestanddelen van deze strafbare
feiten, door te voorzien in een gemeenschappelijke strafbaarstelling van de illegale drugshandel.
(5) De door de lidstaten bepaalde straffen, met inbegrip van
vrijheidsstraffen, dienen doeltreffende, evenredige en af(1) PB C 19 van 23.1.1999, blz. 1.

schrikkende straffen te zijn. Om de mate van ernst te
beoordelen, dient met feitelijke gegevens zoals de omvang
van de illegale handel, de frequentie ervan, de aard van de
betrokken verdovende middelen en de opbrengst van de
illegale handel rekening te worden gehouden. Voor strafbare feiten die op grond van de nationale rechtssystemen
als ernstig worden beschouwd, die bijvoorbeeld betrekking
hebben op internationale illegale handel, dient de maximale vrijheidsstraf niet minder dan vijf jaar te bedragen.
Hierdoor kan worden gewaarborgd dat de rechter in het
geval van ernstige strafbare feiten over een voldoende
strenge straf kan beschikken.
(6) Enerzijds moet in verzwaarde straffen worden voorzien
wanneer de illegale drugshandel zich onder bepaalde omstandigheden voordoet die deze handel voor de maatschappij nog bedreigender maken, bijvoorbeeld wanneer
de handel geschiedt in het kader van een criminele organisatie. Anderzijds moet in lichtere straffen worden voorzien voor de gevallen waarin de pleger van het feit de
bevoegde autoriteiten nuttige inlichtingen heeft verstrekt,
die met name tot de identificatie van drugslijnen bijdragen.
(7) Het is noodzakelijk maatregelen te nemen die de confiscatie van de opbrengsten van de in het onderhavige kaderbesluit bedoelde strafbare feiten mogelijk maken.
(8) Er dienen maatregelen te worden genomen opdat rechtspersonen voor in het onderhavige kaderbesluit bedoelde
strafbare feiten die voor hun rekening zijn gepleegd, aansprakelijk kunnen worden gesteld.
(9) Ook dient in maatregelen te worden voorzien met het oog
op de samenwerking tussen de lidstaten, ten einde een
doelmatig optreden tegen de illegale drugshandel te waarborgen.
(10) Met betrekking tot de Republiek IJsland en het Koninkrijk
Noorwegen is het onderhavige kaderbesluit aan te merken
als een ontwikkeling van het Schengenacquis in de zin van
de op 17 mei 1999 door de Raad van de Europese Unie
en deze twee staten gesloten overeenkomst (2).
(11) De doeltreffendheid van de geleverde inspanningen ter
bestrijding van de illegale drugshandel, hangt voornamelijk af van het nader tot elkaar brengen van de nationale
maatregelen ter uitvoering van het onderhavige kaderbesluit.
(2) PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.
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(12) Dit kaderbesluit eerbiedigt de grondrechten en neemt de
beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en meer
bepaald in hoofdstuk VI daarvan, Justitie,

BESLUIT:

Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van dit kaderbesluit wordt verstaan onder:

1. Ðillegale drugshandel: het zonder machtiging verkopen en
op de markt brengen alsmede, met een winstoogmerk, het
kweken, produceren, vervaardigen, invoeren, uitvoeren, verspreiden, aanbieden, vervoeren of verzenden van drugs, of,
met het oog op de overdracht ervan met een winstoogmerk,
het ontvangen, verwerven of in bezit hebben van drugs.
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Artikel 4
Straffen
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de in de artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten
worden bestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende
straffen, waaronder vrijheidsstraffen, waarvan de maximale
duur in ernstige gevallen niet minder dan vijf jaar kan zijn.
2.
De lidstaten voorzien in de nodige maatregelen om de
confiscatie te verzekeren van de stoffen die het voorwerp van
de illegale drugshandel hebben uitgemaakt, de instrumenten en
voorwerpen die bij de illegale handel zijn gebruikt en de opbrengsten en voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit
deze illegale handel zijn verkregen.
3.
De lidstaten voorzien tevens in de mogelijkheid naast of
in de plaats van vrijheidsstraffen boetes op te leggen.
Artikel 5
Verzwarende omstandigheden

2. Ðdrugs: alle stoffen bedoeld in de volgende verdragen van de
Verenigde Naties: a) het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961 (zoals gewijzigd bij het protocol van 1972); b) het Verdrag van Wenen inzake psychotrope stoffen van 1971; c) het Verdrag tegen de sluikhandel
in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988.
Eveneens de stoffen die onder controle zijn geplaatst in het
kader van het Gemeenschappelijk Optreden 97/396/JBZ van
16 juni 1997, door de Raad vastgesteld op grond van artikel
K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en
de controle inzake nieuwe synthetische drugs (1), of in het
kader van nationale wetgeving.

3. Ðrechtspersoon: ieder lichaam dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke nationale recht bezit, met uitzondering
van staten of andere overheidslichamen in de uitoefening
van hun openbare macht en van publiekrechtelijke internationale organisaties.

Artikel 2
Strafbaarstelling van illegale drugshandel
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de illegale
drugshandel als een strafbaar feit wordt aangemerkt.

Artikel 3
Uitlokking, medeplichtigheid en poging
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de uitlokking
van het in artikel 2 bedoelde strafbare feit, alsmede de medeplichtigheid aan dit feit of de poging tot het plegen van dit feit,
strafbaar wordt gesteld.
(1) PB L 167 van 25.6.1997, blz. 1.

1.
Onverminderd andere verzwarende omstandigheden die
in hun nationale wetgeving zijn vastgesteld, voorzien de lidstaten voor de in de artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten
in de volgende verzwarende omstandigheden:
a) de pleger van het feit speelt een hoofdrol in de organisatie
van de illegale handel of het feit is in het kader van een
criminele organisatie gepleegd;
b) het feit is met gebruikmaking van geweld of wapens gepleegd;
c) bij het strafbare feit zijn minderjarigen of wilsonbekwamen
betrokken;
d) het feit is gepleegd in of in de nabijheid van een school, een
vereniging of gebouw voor vrijetijdsbesteding voor jongeren
of een organisatie voor de behandeling en begeleiding van
drugsverslaafden;
e) de pleger van het strafbare feit is arts, apotheker, ambtenaar
van justitie, politie, douane of van een penitentiaire inrichting of een dienst voor maatschappelijke herintegratie, docent, opvoeder of anderszins werkzaam in een opvoedkundige instelling, en heeft bij het plegen van het feit misbruik
van zijn functie gemaakt;
f) in een lidstaat van de Unie is tegen de pleger een definitieve
veroordeling uitgesproken voor een of meer vergelijkbare
strafbare feiten.
2.
Indien aan een der in lid 1 genoemde voorwaarden is
voldaan, mag de maximale vrijheidsstraf niet minder dan zeven
jaar zijn.
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Artikel 6
Verzachtende omstandigheden

25.9.2001

e) de tijdelijke of permanente sluiting van vestigingen die zijn
gebruikt voor het plegen van het strafbare feit;

Onverminderd andere verzachtende omstandigheden in hun
nationale wetgeving, treffen de lidstaten de nodige maatregelen
opdat de in artikel 4 bedoelde straffen kunnen worden verzacht
indien de pleger van het feit de bevoegde autoriteiten voor het
onderzoek of voor het verzamelen van bewijsmateriaal nuttige
inlichtingen heeft verstrekt over de identiteit van andere plegers, of heeft bijgedragen tot de identificatie van drugslijnen.

f) de confiscatie van de goederen die het voorwerp van het
strafbare feit hebben uitgemaakt en van de opbrengsten en
voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het strafbare
feit zijn verkregen.

Artikel 7

Bevoegdheid en vervolging

Aansprakelijkheid van rechtspersonen

1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om hun bevoegdheid vast te stellen ten aanzien van de in de artikelen 2
en 3 bedoelde strafbare feiten in de gevallen waarin:

1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen, opdat rechtspersonen voor de in de artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare
feiten aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer deze feiten
voor rekening van deze rechtspersonen zijn gepleegd door
iemand die individueel dan wel als lid van een orgaan van de
betrokken rechtspersoon handelt, en die:
a) bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen,
b) bevoegd is namens de rechtspersoon beslissingen te nemen,

Artikel 9

a) het strafbare feit geheel of gedeeltelijk op hun grondgebied
is gepleegd;
b) de pleger van het strafbare feit een hunner onderdanen is;
c) het strafbare feit voor rekening van een op hun grondgebied
gevestigde rechtspersoon is gepleegd.

c) bevoegd is binnen de rechtspersoon controle uit te oefenen.
2.
De lidstaten nemen tevens de nodige maatregelen opdat
een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer
een gebrek aan toezicht of controle door de rechtspersoon het
plegen van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten
door een beambte of een ondergeschikte voor rekening van de
rechtspersoon heeft mogelijk gemaakt.
3.
De aansprakelijkheid van de rechtspersoon krachtens de
leden 1 en 2 sluit de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
natuurlijke personen die de in de artikelen 2 en 3 bedoelde
strafbare feiten hebben gepleegd of uitgelokt of eraan medeplichtig zijn, niet uit.
Artikel 8
Straffen tegen rechtspersonen
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te verzekeren
dat elke op grond van artikel 7, leden 1 en 2, aansprakelijk
verklaarde rechtspersoon kan worden gestraft met doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen, waaronder boetes,
alsmede andere straffen, zoals:
a) de uitsluiting van fiscale of andere voordelen en overheidssteun;
b) een tijdelijk of permanent verbod tot het uitoefenen van een
handelsactiviteit;
c) de plaatsing onder rechterlijk toezicht;
d) een rechterlijk bevel tot ontbinding;

2.
De lidstaten kunnen besluiten de in lid 1, onder b) en c),
bedoelde bevoegdheidsregels niet of slechts in bijzondere gevallen of omstandigheden toe te passen, wanneer het strafbare feit
buiten hun grondgebied is gepleegd.
De lidstaten stellen het Secretariaat-generaal van de Raad en de
Commissie in kennis van hun besluit de eerste alinea toe te
passen, zo nodig met vermelding van de bijzondere gevallen of
omstandigheden waarin hun besluit van toepassing is.
3.
De lidstaten die krachtens de nationale wetgeving hun
eigen onderdanen niet uitleveren, nemen de nodige maatregelen die het mogelijk maken hun bevoegdheid vast te stellen om
kennis te nemen van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten wanneer deze door eigen onderdanen buiten hun
grondgebied zijn gepleegd.
Artikel 10
Samenwerking tussen de lidstaten
1.
Overeenkomstig de geldende verdragen, multilaterale of
bilaterale overeenkomsten of andere afspraken verlenen de lidstaten elkaar zoveel mogelijk wederzijdse bijstand in de procedures betreffende de in de artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare
feiten.
2.
Wanneer verscheidene lidstaten bevoegd zijn van een in
de artikelen 2 en 3 bedoeld strafbaar feit kennis te nemen,
raadplegen deze lidstaten elkaar onderling om hun optreden
te coördineren en eventueel vervolging in te stellen. Zij maken
zoveel mogelijk gebruik van de justitiºle en andere samenwerkingsinstrumenten.
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Artikel 11
Tenuitvoerlegging en verslagen
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk op
30 juni 2003 aan dit kaderbesluit te voldoen.
Zij doen de Commissie en het Secretariaat-generaal van de
Raad onverwijld de tekst toekomen van de bepalingen waarbij
de krachtens dit kaderbesluit op hen rustende verplichtingen in
nationaal recht worden omgezet.
2.
De lidstaten leggen de Commissie voor het eerst uiterlijk
op 31 december 2006 en vervolgens elke vijf jaar, een beknopt
verslag voor over de tenuitvoerlegging van dit kaderbesluit.
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3.
Op de grondslag van de in de leden 1 en 2 bedoelde
gegevens stelt de Commissie voor het eerst uiterlijk op 30
juni 2007 en vervolgens elke vijf jaar een evaluatieverslag op
over de toepassing van dit kaderbesluit door de lidstaten. Dit
verslag wordt de Raad en het Europees Parlement toegezonden
en gaat eventueel vergezeld van voorstellen voor wijzigingen
van dit kaderbesluit.
Artikel 12
Inwerkingtreding
Dit kaderbesluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
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Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd de toepassing van
een verlaagd accijnstarief op in de Franse overzeese departementen vervaardigde Ðtraditionele
rum te verlengen
(2001/C 270 E/22)
COM(2001) 347 def.  2001/0142(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 28 juni 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 299, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Bij beschikking van de Raad van 30 oktober 1995 werd
Frankrijk gemachtigd op in de Franse overzeese departementen vervaardigde Ðtraditionele rum een accijnstarief
toe te passen dat lager is dan het normale accijnstarief
dat van toepassing is op ethylalcohol.
(2) Deze beschikking is gegeven in afwachting van de effecten
van de maatregelen die zijn genomen ter verbetering van
de concurrentiepositie van de sector rietsuiker-suiker-rum
in deze departementen, en om rekening te houden met de
gevolgen die inherent zijn aan de afschaffing van de tariefcontingenten bij invoer van rum van oorsprong uit de
ACS-staten; de geldigheidsduur van de beschikking verstrijkt op 31 december 2002.
(3) In haar memorandum over de maatregelen die, in het
kader van artikel 299, lid 2, van het Verdrag, ten uitvoer
moeten worden gelegd met betrekking tot ultraperifere
gebieden, acht Frankrijk handhaving van de fiscale regeling die van toepassing is op in continentaal Frankrijk op
de markt gebrachte Ðtraditionele rum, onontbeerlijk.

de totale afzet). De ontwikkeling van de communautaire
markt geeft namelijk te zien dat de concurrentie van nietcommunautaire rum sterk bijdraagt tot de daling van het
volume van in de Gemeenschap op de markt gebrachte
rum uit de Franse overzeese departementen. Op een
markt, die met 28 % groeide (gemiddelde over de periode
1986-1999), steeg het aandeel van de ACS-staten met
64,3 % en dat van derde landen met 64,5 %, terwijl, in
dezelfde periode, het aandeel van de Franse overzeese
departementen met 22,4 % daalde; in 1999 was het aandeel van op de communautaire markt gebrachte rum als
volgt: 64,7 % van de rum was afkomstig uit de ACS-staten
(oftewel 346 084 hl zuivere alcohol), 15,5 % uit derde
landen (oftewel 82 706 hl zuivere alcohol) en 19,8 % uit
de Franse overzeese departementen (oftewel 105 950 hl
zuivere alcohol, waarvan 85 000 hl bestemd voor de
markt in continentaal Frankrijk). De zwakke concurrentiepositie van deze rum op de Gemeenschapsmarkt, in essentie een gevolg van de hogere marktprijzen, is een gevolg van het verschil tussen de kostprijs van in de Franse
overzeese departementen vervaardigde rum en niet op het
grondgebied van de Gemeenschap geproduceerde rum; in
het geval van rum uit de Franse overzeese departementen
dient, met name, te worden gewezen op de prijs van
suikerriet op de lokale markt (4 à 6 maal duurder dan
de prijzen die gelden buiten het grondgebied van de Gemeenschap), alsmede op de arbeidskosten (3 à 3,5 maal
hoger dan die in derde landen). In de toekomst zal dit
concurrentienadeel zich verder verscherpen, omdat in de
kostprijs van de rum ook de kosten moeten worden doorberekend van de aanpassing van de rumproductie in de
Franse overzeese departementen aan de EU-milieuwetgeving. Dankzij de markt in continentaal Frankrijk, waar
voor rum uit de Franse overzeese departementen een speciale belastingregeling geldt, op basis waarvan het concurrentienadeel als gevolg van de hoge kostprijzen kan worden gecompenseerd, heeft de rumsector in deze departementen zich kunnen handhaven.

(4) Gezien de herziening van de gemeenschappelijke marktordening voor suiker in 2001 en de afschaffing in 2003
van de douanebescherming van alcoholhoudende dranken,
zullen de communautaire en nationale maatregelen om de
concurrentiepositie van de sector rietsuiker-suiker-rum in
de Franse overzeese departementen te verbeteren, op zich
nog steeds niet volstaan om het concurrentiepeil te bereiken dat Frankrijk in staat moet stellen de belasting van in
de Franse overzeese departementen vervaardigde Ðtraditionele rum aan te passen.

(6) De aanzienlijke omzet en het grote aantal arbeidsplaatsen
in deze sector in aanmerking genomen, is handhaving van
de sector rietsuiker-suiker-rum in de Franse overzeese departementen cruciaal voor de handhaving van het economisch en sociaal evenwicht in deze departementen: in
de drie meest betrokken departementen, RØunion, Guadeloupe en Martinique, heeft deze sector een jaaromzet van
meer dan 228 673 526 euro, en biedt hij werkgelegenheid
aan circa 40 000 mensen, waarvan 22 000 directe banen.

(5) De krapte op de plaatselijke markt in aanmerking genomen, kunnen de distilleerderijen in de Franse overzeese
departementen hun activiteiten slechts handhaven wanneer zij erin slagen hun aandeel op de markt in continentaal Frankrijk te behouden, want dit is een belangrijke
afzetmarkt voor hun rumproductie (meer dan 50 % van

(7) Derhalve is handhaving in Frankrijk, in afwijking van artikel 90 van het Verdrag, van een verlaagd accijnstarief op
in de Franse overzeese departementen vervaardigde Ðtraditionele rum noodzakelijk en gerechtvaardigd om hun
ontwikkeling niet in gevaar te brengen.
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(8) Ter bescherming van de interne markt mogen de hoeveelheden rum van oorsprong uit de Franse overzeese departementen die voor deze maatregel in aanmerking kunnen
komen, niet, zoals eerder wel het geval was, het niveau
overschrijden dat overeenkomt met de in de afgelopen
jaren geregistreerde traditionele handelsstromen.
(9) Gezien de noodzaak ten behoeve van de bedrijven in de
sector rietsuiker-suiker-rum een klimaat van juridische zekerheid tot stand te brengen, alsmede gezien de duur van
de afschrijvingen op machines en gebouwen, dient toestemming te worden verleend voor de handhaving van
deze afwijking gedurende een periode van zeven jaar.
(10) De verlening van toestemming voor deze periode dient
echter gepaard te gaan met de verplichting om een tussentijds verslag op te stellen op basis waarvan de Commissie
kan nagaan of de omstandigheden die goedkeuring van
deze fiscale afwijking rechtvaardigden, nog steeds aanwezig zijn.
(11) Dit voorstel voor een beschikking doet geen afbreuk aan
het bepaalde in de artikelen 87 en 88 van het Verdrag,
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Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde afwijking beperkt zich tot rum, als
omschreven in artikel 1, lid 4, onder a), van Verordening (EEG)
nr. 1576/89 van de Raad (2), en vervaardigd in de Franse overzeese departementen van suikerriet dat is geoogst op de plaats
van vervaardiging, met een gehalte aan andere vluchtige stoffen
dan ethyl- en methylalcohol van ten minste 225 gram per
hectoliter zuivere alcohol en met een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 40 % vol.
Artikel 3
1.
Het verlaagd accijnstarief dat van toepassing is op het in
artikel 1 bedoelde product, is beperkt tot een jaarlijks contingent van 90 000 hl zuivere alcohol.
2.
Het verlaagd tarief kan lager zijn dan het in Richtlijn
92/84/EEG vastgestelde minimumtarief voor alcohol, maar
mag niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale
accijnstarief voor alcohol.
Artikel 4

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In afwijking van artikel 90 van het Verdrag, wordt Frankrijk
gemachtigd in continentaal Frankrijk de toepassing op in de
Franse overzeese departementen vervaardigde Ðtraditionele
rum van een accijnstarief dat lager is dan het normale accijnstarief dat van toepassing is op alcohol, als vastgesteld in artikel
3 van Richtlijn 92/84/EEG (1), te verlengen.

(1) PB L 316 van 31.10.1992.

Deze beschikking is van toepassing vanaf 1 januari 2003 tot en
met 31 december 2009. Uiterlijk op 30 juni 2006 legt Frankrijk een rapport voor aan de Commissie op basis waarvan deze
kan nagaan of de omstandigheden die goedkeuring van het
verlaagd recht rechtvaardigden, nog steeds aanwezig zijn.
Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

(2) (PB L 160 van 12.6.1989, blz. 1), Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 3378/94 (PB L 366 van 31.12.1994, blz. 1).
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van de
burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven
(2001/C 270 E/23)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 257 def.  2001/0111(COD)
(Door de Commissie ingediend op 29 juni 2001)
21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van
de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de
lidstaten binnen de Gemeenschap terzake van vestiging
en verrichten van diensten (3), Richtlijn 90/364/EEG van
de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht (4),
Richtlijn 90/365/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beºindigd (5),
en Richtlijn 93/96/EEG van de Raad van 29 oktober 1993
inzake het verblijfsrecht van studenten (6), een heronderzoek ter vergemakkelijking van de uitoefening van dit
recht, zulks overeenkomstig artikel 18, lid 2, van het Verdrag.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,en inzonderheid op de artikelen 12, 18, 40, 44 en 52,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) In de gemeenschappelijke bepalingen in Titel I van het
Verdrag betreffende de Europese Unie stelt de Unie zich
onder meer ten doel Ðde versterking van de bescherming
van de rechten en de belangen van de onderdanen van de
lidstaten van de Unie door de instelling van een burgerschap van de Unie.
(2) Het vrije verkeer van personen is een van de fundamentele
vrijheden in de interne markt, die, op grond van artikel
14, lid 2, van het EG-Verdrag een ruimte zonder binnengrenzen is waarbinnen bedoelde vrijheid wordt gewaarborgd overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag.
(3) Bij de artikelen 17 en 18 van het Verdrag is het Europese
burgerschap ingesteld en is elke burger van de Unie een
primair en individueel recht verleend zich op het grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te
verblijven.
(4) De ontwikkeling van de mobiliteit van studenten, onderzoekers, personen die een opleiding volgen, vrijwilligers,
leerkrachten en opleiders is als een politieke prioriteit van
de Europese Unie erkend.
(5) Met het oog hierop vereist de sectorale en fragmentaire
benadering van het recht van vrij verkeer en verblijf bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van
15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (1), Richtlijn 68/360/EEG
van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing
van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van
de werknemers der lidstaten en van hun familie binnen de
Gemeenschap (2), Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van
(1) PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2434/92 (PB L 245 van 26.8.1992, blz. 1).
(2) PB L 257 van 19.10.1968, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
de Toetredingsakte van Oostenrijk,Finland en Zweden.

(6) Het recht van elke burger van de Unie zich op het grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te
verblijven vereist, om onder objectieve voorwaarden inzake vrijheid en waardigheid te kunnen worden uitgeoefend, dat het ook aan de familieleden ongeacht hun nationaliteit, wordt verleend. De definitie van familielid moet
worden uitgebreid en voor alle begunstigden van het verblijfsrecht worden eengemaakt.

(7) De aard van de formaliteiten die samenhangen met het
vrije verkeer van de burgers van de Unie op het grondgebied van de lidstaten, moet duidelijk worden gedefinieerd. Door gelijkwaardigheid tussen verblijfstitel en visum
voor kort verblijf moet ook het vrije verkeer van de familieleden worden vergemakkelijkt die niet de nationaliteit
van een lidstaat bezitten en die onderworpen zouden zijn
aan de visumplicht in de zin van Verordening (EG)
nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit
moeten zijn van een visum en een lijst van derde landen
waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (7).

(8) Om beter aan de nieuwe vormen van mobiliteit, arbeid en
alternerende levenswijzen te beantwoorden dient te worden bepaald dat het verblijf van de burger van de Unie dat
niet langer dan zes maanden duurt, niet aan een andere
formaliteit dan het bezit van een identiteitskaart of een
geldig paspoort is onderworpen.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

172 van 28.6.1973, blz. 14.
180 van 13.7.1990, blz. 26.
180 van 13.7.1990, blz. 28.
317 van 18.12.1993, blz. 59.
81 van 21.3.2001, blz. 1.
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(9) Evenwel dient te worden vermeden dat de begunstigden
van het recht op vrij verkeer een onredelijke last worden
voor de overheidsfinanciºn van het gastland tijdens een
eerste verblijfsperiode. Daarom dient in de handhaving
van een regeling te worden voorzien waarbij de uitoefening van het verblijfsrecht, voor perioden van meer dan
zes maanden, van de burgers van de Unie afhankelijk blijft
van de uitoefening van een economische werkzaamheid,
of, voor degenen die geen economische werkzaamheid
uitoefenen, van de beschikking over voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering die alle risico’s in het
gastland dekt voor henzelf en voor de familieleden, dan
wel van de voorwaarde student te zijn die is toegelaten tot
een beroepsopleiding in het gastland, of de voorwaarde de
hoedanigheid te bezitten van familielid van de burger van
de Unie die aan een van deze voorwaarden voldoet.
(10) Het fundamentele en persoonlijke recht voor burgers van
de Unie in een andere lidstaat te verblijven hangt niet af
van de afgifte van een verblijfstitel. De verplichting een
verblijfstitel te bezitten dient daarom te worden beperkt
tot behoorlijk gerechtvaardigde situaties, in het bijzonder
voor familieleden van de burger van de Unie die niet de
nationaliteit van een lidstaat bezitten, en voor verblijven
van langer dan zes maanden.
(11) Voor verblijven van meer dan zes maanden is de inschrijving van de burger van de Unie bij de bevoegde autoriteiten van de woonplaats die door een bewijs wordt bevestigd, in combinatie met het bezit van het identiteitsbewijs van het land van herkomst of een geldig paspoort,
een toereikende en evenredige maatregel, en beantwoordt
zij aan het belang van het gastland, het verkeer van de
bevolking op zijn grondgebied te kennen.
(12) De door de administratie voor de afgifte van een inschrijvingsbewijs of een verblijfskaart vereiste gronden dienen
limitatief te worden vermeld om te vermijden dat administratieve praktijken of uiteenlopende interpraties een onevenredige hindernis vormen voor de uitoefening van het
recht van verblijf door de burgers van de Unie of de
familieleden.
(13) De familieleden moet rechtsbescherming worden geboden
in geval van overlijden van de burger van de Unie of
ontbinding van het huwelijk. Het is derhalve nodig, met
eerbiediging van het familieleven en de menselijke waardigheid en onder bepaalde voorwaarden ter voorkoming
van misbruiken, maatregelen te nemen om het behoud
van het verblijfsrecht in dergelijke gevallen vast te stellen.
(14) De waarborg van een duurzaam verblijf voor de burgers
van de Unie die er voor gekozen hebben zich in een
lidstaat blijvend te vestigen, versterkt het gevoel deel uit
te maken van een gemeenschappelijk burgerschap, en is
een kernelement voor het bevorderen van de sociale samenhang, een fundamentele doelstelling van de Gemeenschap. Daarom moet in een duurzaam verblijfsrecht voor
alle burgers van de Unie worden voorzien, op de grondslag van een criterium van onafgebroken verblijfsduur van
vier jaren.
(15) Toch dienen bepaalde specifieke voordelen te worden gehandhaafd die de burgers van de Unie hebben die een
beroepswerkzaamheid al dan niet in loondienst uitoefe-
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nen, en die verworven rechten vormen die zijn verleend
bij Verordening (EEG) nr. 1251/70 van de Commissie van
29 juni 1970 met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van
een lidstaat na er een betrekking te hebben vervuld (1),
en bij Richtlijn 75/34/EEG van de Raad van 17 december
1974 betreffende het recht van onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verblijf te
houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst
te hebben uitgeoefend (2).
(16) De uitoefening van het duurzame verblijfsrecht van de
burgers van de Unie betekent dat dit recht tot de familieleden wordt uitgebreid. In geval van overlijden van de
burger die tijdens zijn beroepsleven een beroepswerkzaamheid al dan niet in loondienst heeft uitgeoefend alvorens het duurzaame verblijfsrecht te hebben verworven,
moet de verwerving van het duurzaame verblijfsrecht van
de familieleden ook worden erkend en het voorwerp van
bijzondere voorwaarden uitmaken.
(17) Met het oog op de totstandbrenging van een werkelijk
instrument tot integratie in de samenleving van het gastland waarin de burger van de Unie woont, mogen voor
het duurzame verblijfsrecht geen voorwaarden gelden, en
moet voor een behandeling worden gezorgd die volledig
gelijk is aan die van de onderdanen van het gastland,
alsook voor een maximale bescherming tegen uitwijzing.
(18) Aldus brengt de verwerving van het duurzaame verblijfsrecht voor de burger van de Unie en zijn familieleden
aanvullende rechten en meer bescherming mee. Dit recht
dient dan te worden vastgesteld door de afgifte van een
verblijfskaart voor onbeperkte duur.
(19) Op grond van het discriminatieverbod moeten elke burger
van de Unie en de familieleden op het gebied van de
toepassing van het Verdrag op dezelfde wijze worden behandeld als de eigen onderdanen. Vóór de verwerving van
het duurzaame verblijfsrecht heeft het gastland evenwel de
bevoegdheid vast te stellen of het voornemens is aan personen die geen economische werkzaamheid uitoefenen,
sociale bijstandsuitkeringen toe te kennen, dan wel een
beurs voor levensonderhoud aan de burgers van de Unie
die zijn grondgebied betreden om er te studeren.
(20) Beperkingen op de uitoefening van het recht van vrij verkeer die om redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondsheid zijn gerechtvaardigd, zijn in het
Verdrag bepaald in de artikelen 39, lid 3, 46, lid 1, en 55.
Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari
1964 (3) heeft voorzien in de coördinatie van de voor
vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn
uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid
en de volksgezondheid.
(21) Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie en het
fundamenteel recht op vrij verkeer dienen de voorwaarden
en waarborgen op procedureel gebied te worden vastgelegd waaronder een besluit tot weigering van toegang
of verwijdering van de burgers van de Unie en de familieleden kan worden genomen.
(1) PB L 142 van 30.6.1970, blz. 24.
(2) PB L 14 van 20.1.1975, blz. 10.
(3) PB 56 van 4.4.1964, blz. 850. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 75/35/EEG (PB L 14 van 20.1.1975, blz. 14).
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(22) De verwijdering van de burgers van de Unie en de familieleden om redenen van openbare orde of openbare veiligheid is een radicale maatregel die personen die, met gebruikmaking van de door het Verdrag verleende rechten
en vrijheden, zich werkelijk in het gastland hebben geïntegreerd, ernstige schade kan toebrengen. De draagwijdte
van deze maatregelen dient derhalve te worden beperkt
teneinde rekening te houden met de graad van integratie
van de betrokken persoon, en de verwijdering van een
burger van de Unie of een familielid die een duurzaam
verblijfsrecht geniet, of een minderjarig familielid dient te
worden verboden.
(23) Ook moeten de regels inzake de administratieve procedure
worden vastgelegd ter verzekering van enerzijds een hoog
beschermingsniveau van de rechten van de burger van de
Unie en zijn familieleden in geval van weigering van toegang of verblijf in een andere lidstaat, en anderzijds de
naleving van het beginsel van voldoende motivering van
het optreden van de administratie.
(24) In alle omstandigheden moet een beroep in rechte worden
opengesteld voor de burger van de Unie en zijn familieleden in geval van weigering van het recht van toegang tot
en verblijf in een andere lidstaat, zonder discriminatie ten
opzichte van de onderdanen van de lidstaat met betrekking tot de voorwaarden inzake de instelling van het beroep en het verloop van de procedure.
(25) In aansluiting op de rechtspraak van het Hof van Justitie
dient het recht van de burger van de Unie of een familielid
die het voorwerp van een verwijderingsmaatregel hebben
uitgemaakt, te worden bevestigd, na een redelijke termijn
en uiterlijk na twee jaar een nieuw verzoek te mogen
indienen.
(26) Wegens de bij deze richtlijn vastgestelde nieuwe voorwaarden inzake de uitoefening van het recht op vrij verkeer,
moeten de geldende bepalingen die met deze richtlijn in
strijd zijn worden ingetrokken of geschrapt, en moet de
toepassing van gunstiger nationale bepalingen worden toegestaan.
(27) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de
beginselen in acht die met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Voorwerp
Bij deze richtlijn worden vastgesteld:
a) de voorwaarden voor uitoefening van het recht op vrij verkeer en op verblijf in de lidstaten door burgers van de Unie
en hun familieleden;
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b) het duurzaame verblijfsrecht in de lidstaten van burgers van
de Unie en hun familieleden;
c) de beperkingen op deze rechten om redenen van openbare
orde, openbare veiligheid en volksgezondheid.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
1. burger van de Unie: eenieder die de nationaliteit van een
lidstaat bezit
2. familielid:
a) de echtgenoot;
b) de niet-gehuwde partner, indien de wetgeving van het
gastland de situatie van niet-gehuwde paren met die
van gehuwde paren gelijkstelt en met inachtneming
van de bij deze wetgeving gestelde voorwaarden;
c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn en
die van de echtgenoot of niet-gehuwde partner als bedoeld onder b);
d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en die
van de echtgenoot of niet-gehuwde partner als bedoeld
onder b).
3. Gastland: de lidstaat waarheen de burger van de Unie zich
begeeft om van zijn recht op vrij verkeer of verblijf gebruik
te maken.
Artikel 3
Begunstigden
1.
Deze richtlijn is van toepassing op iedere burger van de
Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat van
de Unie dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, evenals op
de familieleden zoals gedefiniºerd in artikel 2, onder 2, ongeacht hun nationaliteit, die hem begeleiden of zich bij hem
voegen.
2.
De lidstaten vergemakkelijken de binnenkomst en het verblijf van andere, niet in artikel 2, punt 2, gedefinieerde familieleden, indien deze ten laste komen van, dan wel in het land van
herkomst inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet, onverminderd een persoonlijk
recht op vrij verkeer, respectievelijk verblijf van de betrokkene.
Artikel 4
Discriminatieverbod
De lidstaten leggen het bepaalde in deze richtlijn ten uitvoer
zonder te discrimineren op grond van met name geslacht, ras,
huidskleur, etnische of maatschappelijke herkomst, genetische
kenmerken, taal, godsdienst of levensbeschouwing, politieke
mening of elke andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, grootte van het vermogen, afkomst, handicap,
leeftijd of seksuele geaardheid.
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HOOFDSTUK II
RECHT VAN VERKEER EN VAN VERBLIJF TOT ZES MAANDEN

Artikel 5
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visa beschikken verleent de betrokken lidstaat hun alle faciliteiten om hen in staat te stellen de vereiste documenten te verkrijgen of zich te laten toezenden, dan wel op andere wijze te
doen vaststellen of te bewijzen dat zij het recht op vrij verkeer
genieten, alvorens tot uitzetting over te gaan.

Uitreisrecht
1.
Iedere burger van de Unie die van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort is voorzien, heeft het recht het
grondgebied van een lidstaat te verlaten om zich naar een
andere lidstaat te begeven.
Dit recht is voor de familieleden die niet de nationaliteit van
een lidstaat bezitten gelijk aan dat van de burger van de Unie
die zij begeleiden of bij wie zij zich voegen.
2.
De in de lid 1 bedoelde personen kunnen niet de verplichting worden opgelegd een uitreisvisum of soortgelijk document over te leggen.
3.
De lidstaten verstrekken hun burgers een identiteitskaart
of een paspoort waarin met name hun nationaliteit is vermeld,
of zij vernieuwen deze bescheiden.
4.
Het paspoort moet ten minste geldig zijn voor alle lidstaten van de Unie en voor de rechtstreekse doorreislanden
tussen de lidstaten. Wanneer de wetgeving van een lidstaat
niet in de afgifte van een identiteitskaart voorziet, mag de
geldigheidsduur van het paspoort bij afgifte of verlenging
niet minder dan vijf jaar bedragen.
Artikel 6
Inreisrecht en verblijfsrecht tot zes maanden
1.
De lidstaten laten de burger van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, toe tot hun grondgebied indien zij van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort
zijn voorzien.
De burger van de Unie mag niet worden verplicht een inreisvisum of soortgelijk document over te leggen.
2.
De familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat
bezitten mogen slechts worden onderworpen aan de verplichting een visum voor een kort verblijf over te leggen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001. Een door een lidstaat
afgegeven geldige verblijfstitel staat gelijk aan een visum.

5.
Het recht van de burger van de Unie het grondgebied van
een lidstaat binnen te reizen, omvat het recht er voor een
tijdvak van ten hoogste zes maanden te verblijven wanneer
hij van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort is
voorzien. De lidstaat kan de betrokkene enkel verplichten zijn
aanwezigheid op het grondgebied kenbaar te maken binnen
een termijn die niet korter mag zijn dan vijftien dagen. Nietinachtneming van deze verplichting kan worden gestraft met
niet-discriminerende en evenredige straffen.

6.
Het bepaalde in lid 5 is eveneens van toepassing op de
familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en
die de burger van de Unie begeleiden of zich bij hem voegen.
Indien laatstgenoemden echter aan de visumplicht zijn onderworpen, moeten zij vóór het verstrijken van de geldigheidsduur
van bedoeld visum een aanvraag voor een verblijfskaart overeenkomstig artikel 9 indienen.

HOOFDSTUK III
VERBLIJFSRECHT VOOR EEN TERMIJN VAN MEER DAN ZES
MAANDEN

Artikel 7
Voorwaarden voor uitoefening
1.
Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer
dan zes maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te
verblijven:

a) indien hij als werknemer of zelfstandige een economische
bedrijvigheid uitoefent, of

b) indien hij voor zichzelf en voor zijn familieleden over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat zij
tijdens hun verblijf ten laste komen van de bijstandsregeling
van het gastland en hij een ziektekostenverzekering heeft
afgesloten die alle risico’s in het gastland dekt, of

c) indien hij als student is toegelaten tot het volgen van een
beroepsopleiding, of

De lidstaten verlenen deze personen alle faciliteiten om de
eventueel nodige visa te verkrijgen. Deze visa zijn kosteloos.
3.
Het gastland brengt geen inreis- of uitreisstempel aan in
het paspoort van een familielid dat niet de nationaliteit van een
lidstaat bezit indien de betrokkene in het bezit is van een
verblijfstitel.
4.
Wanneer de burger van de Unie of het familielid niet over
de vereiste reisdocumenten of, in voorkomend geval, de nodige

d) indien hij familielid is van een burger van de Unie die aan
de onder a), b) of c), genoemde voorwaarden voldoet.

2.
Het verblijfsrecht strekt zich uit tot de familieleden die
niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten wanneer zij de
burger van de Unie begeleiden of zich in het gastland bij hem
voegen, mits deze laatste aan de in lid 1, onder a), b) of c),
bedoelde voorwaarden voldoet.
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Artikel 8
Administratieve formaliteiten voor de burgers van de
Unie
1.
Voor verblijven van meer dan zes maanden kan het gastland de burgers van de Unie de verplichting opleggen dat zij
zich bij de bevoegde autoriteiten laten inschrijven.

2.
De voor de inschrijving gestelde termijn mag niet korter
zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de aankomst. Het verblijfsrecht wordt vastgesteld door de onmiddellijke afgifte van
een verklaring van inschrijving waarin de naam en het adres
van de ingeschreven persoon en de datum van inschrijving
worden vermeld. Niet-inachtneming van de verplichting tot
inschrijving kan worden gestraft met niet-discriminerende en
evenredige straffen.

3.
Om de verklaring van inschrijving af te geven mogen de
lidstaten van de in artikel 7, lid 1, onder a) of b), bedoelde
burger van de Unie slechts verlangen dat deze een geldige
identiteitskaart of een geldig paspoort overlegt en dat hij
door middel van een verklaring of op enige andere ten minste
gelijkwaardige wijze, naar keuze van de betrokkene, verklaart
dat hij voldoet aan de in artikel 7, lid 1, hetzij onder a), hetzij
onder b), bedoelde voorwaarden.

4.
Voor de afgifte van de verklaring van inschrijving mogen
de lidstaten van de in artikel 7, lid 1, onder c), bedoelde burger
van de Unie slechts verlangen dat deze een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort overlegt, alsmede zijn bewijs van
inschrijving aan een erkende onderwijsinstelling om er als
hoofdbezigheid een beroepsopleiding te volgen en dat hij
door middel van een verklaring of op enige andere, ten minste
gelijkwaardige wijze, naar keuze van de betrokkene, verklaart
dat hij voor zichzelf en voor zijn familieleden over toereikende
bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat zij tijdens hun
verblijf ten laste van de sociale bijstand van het gastland komen
en dat hij een ziektekostenverzekering heeft afgesloten die alle
risico’s in het gastland dekt.

5.
De lidstaten mogen het bedrag van de bestaansmiddelen
dat zij als toereikend beschouwen niet vaststellen.
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d) in de in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde gevallen, het
bewijs dat aan de in deze bepaling bedoelde voorwaarden is
voldaan;
e) in de in artikel 3, lid 2, bedoelde gevallen, een door de
bevoegde instantie van het land van oorsprong of herkomst
afgegeven document waarin wordt verklaard dat zij ten laste
van de burger van de Unie komen of dat zij in dat land bij
hem inwoonden.
7.
De verklaring van inschrijving mag aan de werknemer of
zelfstandige die geen economische activiteit meer uitoefent, in
de volgende gevallen niet worden geweigerd:
a) wanneer de betrokkene tijdelijk arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte of ongeval;
b) wanneer de betrokkene zich in een toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid bevindt en
zich bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening aanmeldt om een betrekking te vinden;
c) wanneer de betrokkene zich in een toestand van onvrijwillige werkloosheid bevindt als gevolg van het aflopen van
zijn arbeidsovereenkomst waarvan de duur minder dan een
jaar bedroeg en zich bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening aanmeldt om een betrekking te vinden. In dat
geval behoudt de betrokkene de hoedanigheid van werknemer respectievelijk zelfstandige gedurende een periode
die niet korter mag zijn dan zes maanden; indien de betrokkene recht heeft verworven op werkloosheidsuitkeringen blijft deze hoedanigheid bestaan totdat dit recht afloopt;
d) wanneer de betrokkene een beroepsopleiding onderneemt.
Tenzij de betrokkene zich in een toestand van onvrijwillige
werkloosheid bevindt, is voor handhaving van de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige vereist dat er een verband bestaat tussen de voorafgaande beroepsactiviteit en de
betrokken opleiding.
Artikel 9
Administratieve formaliteiten voor de familieleden die
niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten

6.
Voor de afgifte van de verklaring van inschrijving aan de
familieleden van de burger van de Unie die de nationaliteit van
een lidstaat bezitten, kunnen de lidstaten om overlegging van
de volgende documentenverzoeken:

1.
De lidstaten verstrekken de familieleden van een burger
van de Unie die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten
een verblijfskaart wanneer de duur van het voorgenomen verblijf langer is dan zes maanden.

a) een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort;

2.
De termijn voor indiening van het verzoek om afgifte van
een verblijfskaart mag niet minder bedragen dan zes maanden
te rekenen vanaf de aankomst. Familieleden die onderworpen
zijn aan de visumplicht moeten deze aanvraag echter indienen
voordat de geldigheidsduur van het visum verstrijkt.

b) een document waaruit de familierechtelijke betrekking blijkt;

c) in voorkomend geval de verklaring van inschrijving van de
burger van de Unie die zij vergezellen of bij wie zij zich
voegen;

3.
Niet-inachtneming van de verplichting om de verblijfskaart aan te vragen kan worden gestraft met niet-discriminerende en evenredige straffen.
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Artikel 10
Afgifte van de verblijfskaart
1.
Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van
de Unie die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten wordt
binnen drie maanden na de indiening van een verzoek terzake
vastgesteld door de afgifte van een document Ðverblijfskaart van
een familielid van een burger van de Unie genoemd. Een verklaring dat het verzoek is ingediend wordt onmiddellijk afgegeven. In deze verklaring wordt tevens melding gemaakt van
het feit dat de betrokkene de hoedanigheid heeft van familielid
van een burger van de Unie.
2.
Voor de afgifte van de verblijfskaart verlangen de lidstaten
overlegging van dezelfde documenten als de in artikel 8, lid 6,
genoemde.
Artikel 11
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en zij een ziektekostenverzekering hebben afgesloten die alle
risico’s in het gastland dekt, dan wel dat zij in het gastland
reeds worden erkend als familieleden van degene die aan deze
voorwaarden voldoet.
Deze bestaansmiddelen worden als toereikend beschouwd wanneer zij ten minste gelijk zijn aan het inkomenspeil waarbeneden door het gastland aan zijn onderdanen sociale bijstand kan
worden verleend. Wanneer dit criterium niet kan worden toegepast, worden de bestaansmiddelen van de betrokkene als
toereikend beschouwd wanneer zij ten minste gelijk zijn aan
het door het gastland uitgekeerde minimale sociale-zekerheidspensioen.
3.
Het vertrek van de burger van de Unie leidt niet tot
verlies van het verblijfsrecht van zijn kinderen die niet de
nationaliteit van een lidstaat bezitten, indien zij in het gastland
woonachtig zijn en er met het oog op studie zijn ingeschreven
aan een onderwijsinstelling op secundair of postsecundair niveau. Deze bepaling geldt tot aan het einde van hun studie.

Geldigheidsduur van de verblijfskaart
1.
De in artikel 10, lid 1, bedoelde verblijfskaart heeft een
geldigheidsduur van ten minste vijf jaar vanaf de datum van
afgifte.
2.
Onderbrekingen van het verblijf van niet langer dan zes
achtereenvolgende maanden alsmede afwezigheden van langere
duur om ernstige redenen zoals met name vervulling van de
militaire dienstplicht, ernstige ziekte, zwangerschap en moederschap, studie of beroepsopleiding, dan wel uitzending om
werkzaamheden te verrichten op het grondgebied van een andere lidstaat of een derde land, hebben geen invloed op de
geldigheid van de verblijfskaart.

Artikel 13
Behoud van het verblijfsrecht van de familieleden in geval
van scheiding of nietigverklaring van het huwelijk
1.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea is de
scheiding of nietigverklaring van het huwelijk niet van invloed
op het verblijfsrecht van de familieleden van de burger van de
Unie die de nationaliteit van een lidstaat bezitten.
Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verkrijgen, moeten de
betrokkenen aan de in artikel 7, lid 1, onder a), b), c) of d),
vervatte voorwaarden voldoen.

Behoud van het verblijfsrecht van familieleden ingeval van
overlijden of vertrek van de burger van de Unie

2.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, leidt de
scheiding of nietigverklaring van het huwelijk niet tot verlies
van het verblijfsrecht van de familieleden van de burger van de
Unie die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten:

1.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea heeft het
overlijden van de burger van de Unie of zijn vertrek uit het
gastland geen invloed op het verblijfsrecht van zijn familieleden
die de nationaliteit van een lidstaat bezitten.

a) wanneer het huwelijk aan het begin van de gerechtelijke
procedure tot scheiding of nietigverklaring ten minste vijf
jaar heeft geduurd, waarvan een jaar in het gastland, of

Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verkrijgen, moeten de
betrokkenen zelf aan de in artikel 7, lid 1, onder a), b), c) of d),
vervatte voorwaarden voldoen.

b) wanneer het gezag over de kinderen van de burger van de
Unie bij overeenkomst tussen de echtgenoten of bij gerechterlijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot die niet
de nationaliteit van een lidstaat bezit, dan wel

2.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea leidt het
overlijden van de burger van de Unie van wie zij afhangen, niet
tot verlies van het verblijfsrecht van zijn familieleden die niet
de nationaliteit van een lidstaat bezitten.

c) wanneer bijzonder schrijnende situaties zulks vereisen.

Artikel 12

Voor de verkrijging van het duurzaame verblijfsrecht, blijft het
verblijfsrecht van de betrokkenen aan de voorwaarde onderworpen dat zij een economische bedrijvigheid moeten uitoefenen als werknemers of zelfstandigen dan wel dat zij voor zichzelf en voor hun familieleden over toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten
laste komen van de maatschappelijke bijstand van het gastland

Voor de verkrijging van het duurzame verblijfsrecht blijft het
verblijfsrecht van de betrokkenen onderworpen aan de voorwaarde dat zij een economische activiteit uitoefenen als werknemers of zelfstandigen, dan wel dat zij voor zichzelf en voor
hun familieleden over toereikende bestaansmiddelen beschikken
om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen
van het gastland en dat zij een ziektekostenverzekering hebben
afgesloten die alle risico’s in het gastland dekt, dan wel dat zij
in het gastland reeds worden erkend als familieleden van degene die aan deze voorwaarden voldoet.
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De in de tweede alinea bedoelde toereikende bestaansmiddelen
zijn die welke zijn beschreven in artikel 12, lid 2, derde alinea.
HOOFDSTUK IV
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Indien deze arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een
arbeidsongeval of een beroepsziekte waardoor recht ontstaat
op een uitkering die geheel of ten dele ten laste komt van
een instelling van deze staat wordt geen voorwaarde ten
aanzien van de verblijfsduur gesteld;

DUURZAAM VERBLIJFSRECHT

Afdeling I
Verwerving
Artikel 14
Algemene regel voor de burgers van de Unie en de familieleden

c) de werknemer of zelfstandige die, na drie jaar onafgebroken
op het grondgebied van het gastland werkzaam te zijn geweest en er te hebben verbleven, een werkzaamheid in loondienst of als zelfstandige uitoefent op het grondgebied van
een andere lidstaat, maar zijn woning op het grondgebied
van het gastland aanhoudt en er in beginsel dagelijks of ten
minste eenmaal per week naar terugkeert.

1.
Iedere burger van de Unie die gedurende vier jaar onafgebroken wettig op het grondgebied van het gastland heeft verbleven, heeft aldaar een duurzaam verblijfsrecht. Dit recht is
niet onderworpen aan de in Hoofdstuk III gestelde voorwaarden.

Met het oog op de verwerving van de in de eerste alinea, onder
a) en b), bedoelde rechten worden de aldus op het grondgebied
van de andere lidstaat vervulde tijdvakken van werkzaamheid
geacht te zijn vervuld op het grondgebied van de lidstaat van
verblijf.

2.
Het bepaalde in lid 1 is eveneens van toepassing op de
familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en
die vier jaar bij de burger van de Unie in het gastland hebben
ingewoond.

Naar behoren door de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening
vastgestelde tijdvakken van onvrijwillige werkloosheid, perioden waarin de betrokkene onafhankelijk van zijn wil zijn activiteit heeft onderbroken en perioden van afwezigheid of onderbreking van de arbeid wegens ziekte of ongeval worden als
arbeidsperioden beschouwd.

3.
Wanneer het duurzame verblijfsrecht eenmaal verkregen
is, kan het slechts worden verloren door meer dan vier achtereenvolgende jaren uit het gastland afwezig te zijn.
Artikel 15
Afwijkingen voor werknemers en zelfstandigen die hun
werkzaamheid in het gastland hebben gestaakt en hun
familieleden
1.
In afwijking van artikel 14 hebben de volgende categorieºn personen een duurzaam verblijfsrecht op het grondgebied
van het gastland voordat de vier jaren van onafgebroken verblijf verstreken zijn:
a) de werknemer of zelfstandige die op het tijdstip waarop hij
zijn werkzaamheid staakt de leeftijd heeft bereikt die bij de
wetgeving van de betrokken lidstaat is vastgesteld om aanspraak te maken op een ouderdomspensioen of die ophoudt
een betrekking in loondienst te vervullen ten gevolge van
vervroegde uittreding, mits hij er zijn werkzaamheid gedurende de laatste twaalf maanden heeft uitgeoefend en hij er
sedert meer dan drie jaar onafgebroken heeft gewoond.
Ingeval de wetgeving van deze lidstaat aan bepaalde categorieºn zelfstandigen geen recht op een ouderdomspensioen
toekent, wordt aan de leeftijdsvoorwaarde geacht te zijn
voldaan wanneer de begunstigde de leeftijd van 60 jaar heeft
bereikt;
b) de werknemer of zelfstandige die, na sedert meer dan twee
jaar onafgebroken op het grondgebied van deze lidstaat te
hebben verbleven, er zijn activiteit staakt als gevolg van
blijvende arbeidsongeschiktheid.

2.
De in lid 1, onder a), gestelde voorwaarden inzake de
duur van het verblijf en van de werkzaamheid en de in lid 1,
onder b), gestelde voorwaarde inzake de verblijfsduur zijn niet
van toepassing indien de echtgenoot van de werknemer of
zelfstandige onderdaan is van het gastland of de nationaliteit
van het gastland heeft verloren als gevolg van zijn huwelijk met
de betrokkene.
3.
De familieleden van de werknemer of zelfstandige die op
grond van het bepaalde in lid 1 een duurzaam verblijfsrecht
hebben verkregen, hebben, ongeacht hun nationaliteit, eveneens een duurzaam verblijfsrecht in het gastland.
4.
Wanneer de werknemer of zelfstandige tijdens zijn arbeidsleven is overleden alvorens uit hoofde van het bepaalde
in lid 1 het duurzame verblijfsrecht op het grondgebied van het
gastland te hebben verkregen, hebben de familieleden, ongeacht
hun nationaliteit, een duurzaam verblijfsrecht op het grondgebied van het gastland mits:
a) de werknemer of zelfstandige op het tijdstip van overlijden
gedurende een jaar onafgebroken op het grondgebied van
deze lidstaat heeft verbleven, of
b) zijn overlijden het gevolg is geweest van een arbeidsongeval
of beroepsziekte, of
c) de overlevende echtgenoot de nationaliteit van het gastland
als gevolg van zijn huwelijk met deze werknemer of zelfstandige heeft verloren.
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Artikel 16
Verwerving van het duurzame verblijfsrecht door bepaalde familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten
Onverminderd het bepaalde in artikel 15, verwerven de in
artikel 12, lid 2, en artikel 13, lid 2, bedoelde familieleden
van een burger van de Unie die aan de in deze bepalingen
vervatte voorwaarden voldoen, een duurzaam verblijfsrecht
na vier jaren onafgebroken verblijf sedert hun aankomst in
het gastland.

Afdeling II
Administratieve formaliteiten
Artikel 17
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besluit tot verwijdering, tenzij de uitvoering van deze maatregel
wordt opgeschort.

HOOFDSTUK V
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE HET VERBLIJFSRECHT EN HET DUURZAME VERBLIJFSRECHT

Artikel 19
Territoriale werkingssfeer
Het verblijfsrecht en het duurzame verblijfsrechrt gelden voor
het gehele grondgebied van de lidstaat. Territoriale beperkingen
op het verblijfsrecht en het duurzame verblijfsrecht kunnen
door de lidstaten enkel worden vastgesteld in gevallen waarin
deze eveneens voor hun eigen onderdanen gelden.

Duurzame verblijfskaart
1.
De lidstaten verstrekken personen die het duurzame verblijfsrecht genieten binnen drie maanden na indiening van een
aanvraag terzake een duurzame verblijfskaart. De duurzame
verblijfskaart is van onbeperkte duur. Zij kan rechtens om de
tien jaar worden verlengd.

2.
De voor de indiening van de aanvraag om een duurzame
verblijfskaart gestelde termijn mag niet minder bedragen dan
twee jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop het recht wordt
verworven. Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, moeten deze aanvraag echter vóór het verstrijken
van de geldigheid van de eerste verblijfskaart indienen.

De niet-naleving van de verplichting de verblijfskaart aan te
vragen kan worden gestraft met niet-discriminerende en evenredige straffen.

3.
Onderbrekingen van het verblijf die de vier jaren niet
overschrijden, zijn niet van invloed op de geldigheid van de
duurzame verblijfskaart.

Artikel 18
Onafgebrokenheid van het verblijf
1.
De onafgebrokenheid van het verblijf kan worden aangetoond met ieder in de lidstaat van verblijf gebruikelijk bewijsmiddel. Deze onafgebrokenheid wordt niet beïnvloed door tijdelijke afwezigheid van in totaal ten hoogste zes maanden per
jaar, noch door afwezigheid van langere duur om ernstige
redenen die met name verband houden met de vervulling
van militaire verplichtingen, ernstige ziekte, zwangerschap en
moederschap, studie of beroepsopleiding, dan wel uitzending
om beroepsredenen op het grondgebied van een andere lidstaat
of een derde land.

2.
De onafgebrokenheid van het verblijf wordt onderbroken
door een ten aanzien van de betrokkene rechtsgeldig genomen

Artikel 20
Bijbehorende rechten
De familieleden van de burger van de Unie die het verblijfsrecht
of het duurzame verblijfsrecht in een lidstaat genieten hebben,
ongeacht hun nationaliteit, het recht er een economische werkzaamheid als werknemer of zelfstandige uit te oefenen.

Artikel 21
Gelijke behandeling
1.
Iedere burger van de Unie die op het grondgebied van het
gastland verblijft, geniet op het toepassingsgebied van het Verdrag dezelfde behandeling als de nationale onderdanen.

Dit recht geldt ook voor de familieleden die niet de nationaliteit
van een lidstaat bezitten en die het verblijfsrecht of het duurzame verblijfsrecht genieten.

2.
In afwijking van lid 1 is het gastland niet verplicht, voor
de verkrijging van het duurzame verblijfsrecht het recht op een
sociale bijstandsuitkering toe te kennen aan andere personen
dan werknemers of zelfstandigen en hun familieleden, of op
een beurs voor levensonderhoud aan personen die het verblijfsrecht genieten en zich naar zijn grondgebied hebben begeven
om er te studeren.

Artikel 22
Algemene bepalingen betreffende de verblijfsdocumenten
1.
Het bezit van een verklaring van inschrijving, een verklaring dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, een
verblijfskaart van een familielid of een duurzaame verblijfskaart
kan in geen geval een voorwaarde vormen voor met name de
uitoefening van een economische werkzaamheid, voor de toekenning van een uitkering of een voordeel of voor enige andere
administratieve maatregel.

C 270 E/158

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

2.
Alle in lid 1 genoemde documenten worden kosteloos
verstrekt of tegen betaling van een bedrag dat de voor de
afgifte van soortgelijke documenten van eigen onderdanen verlangde rechten en heffingen niet te boven gaat.
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Het persoonlijke gedrag mag niet als een voldoende ernstige
bedreiging worden aangemerkt wanneer de betrokken lidstaat
geen strenge strafmaatregelen neemt ten aanzien van dezelfde
gedragingen wanneer deze door zijn eigen onderdanen aan de
dag worden gelegd.

Artikel 23
Controles door de bevoegde autoriteiten
De lidstaten kunnen controles verrichten op de naleving van de
eventueel uit het nationaal recht voortvloeiende verplichting
steeds in staat te zijn de verklaring van inschrijving of de
verblijfskaart over te leggen, mits dezelfde verplichting wordt
opgelegd aan de eigen onderdanen wat betreft hun identiteitskaart.
In geval van niet-naleving van deze verplichting kunnen de
lidstaten dezelfde straffen opleggen als die welke van toepassing
zijn op hun eigen onderdanen in geval van niet-nakoming van
de verplichting een identiteitskaart bij zich te dragen.
Artikel 24
Procedurele waarborgen
1.
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk VI zijn de in de
artikelen 28 en 29 vervatte procedures van overeenkomstige
toepassing op ieder besluit tot verwijdering dat door het gastland ten aanzien van de burger van de Unie of de familieleden
wordt genomen om andere redenen dan die welke verband
houden met de openbare orde, de openbare veiligheid of de
volksgezondheid.
2.
Het gastland mag het in lid 1 bedoelde besluit tot verwijdering niet verbinden met een verbod het grondgebied binnen te komen.
HOOFDSTUK VI
BEPERKINGEN OP HET INREIS- EN VERBLIJFSRECHT OM REDENEN VAN OPENBARE ORDE, OPENBARE VEILIGHEID OF
VOLKSGEZONDHEID

Artikel 25
Algemene beginselen
1.
Het bepaalde in dit hoofdstuk is van toepassing op om
redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid genomen besluiten een burger van de Unie of
een lid van zijn familie, ongeacht hun nationaliteit de toegang
tot het grondgebied te ontzeggen of daarvan te verwijderen.
Deze redenen mogen niet voor economische doeleinden worden aangevoerd.
2.
De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid
genomen maatregelen mogen enkel gebaseerd zijn op het persoonlijke gedrag van degene ten aanzien van wie zij worden
genomen. Het loutere bestaan van strafrechtelijke veroordelingen mag niet automatisch aanleiding geven tot deze maatregelen.
Het persoonlijke gedrag moet een werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele
geval of die verband houden met algemene preventieve redenen
mogen niet worden aangevoerd.

3.
Het verstrijken van de geldigheidsduur van het identiteitsdocument op grond waarvan de inreis in het gastland heeft
plaatsgevonden en de verklaring van inschrijving of de verblijfskaart is afgegeven, kan verwijdering van het grondgebied niet
rechtvaardigen.
4.
Bij de afgifte van de verklaring van inschrijving of van de
verblijfskaart kan het gastland wanneer het zulks onontbeerlijk
acht, de lidstaat van oorsprong en eventueel de andere lidstaten
om inlichtingen verzoeken betreffende de antecedenten van een
burger van de Unie of een lid van zijn familie. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter dragen. De geraadpleegde
lidstaat moet zijn antwoord binnen een termijn van twee
maanden verstrekken.
5.
De lidstaat die de identiteitskaart of het paspoort heeft
afgegeven ontvangt de houder van dit document zonder formaliteiten, zelfs indien dit is vervallen of de nationaliteit van de
houder wordt betwist.
Artikel 26
Bescherming tegen verwijdering
1.
Alvorens een besluit tot verwijdering van het grondgebied
te nemen om redenen van openbare orde of openbare veiligheid moet het gastland met name de duur van het verblijf van
de betrokkene op zijn grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand en gezins- en economische situatie, zijn sociale en
culturele integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong in overweging nemen.
2.
Het gastland mag geen besluit tot verwijdering van het
grondgebied om redenen van openbare orde of openbare veiligheid nemen ten aanzien van een burger van de Unie of een
lid van zijn familie, ongeacht hun nationaliteit, wanneer de
betrokkene een duurzaam verblijfsrecht op zijn grondgebied
heeft verkregen, of ten aanzien van een familielid dat minderjarig is.
Artikel 27
Volksgezondheid
1.
De enige ziekten of gebreken die weigering van toelating
tot of weigering van het verblijfsrecht op het grondgebied van
een lidstaat kunnen rechtvaardigen, zijn de in Internationale
Gezondheidsregeling nr. 2 van 25 mei 1951 van de Wereldgezondsorganisatie bedoelde ziekten waarvoor quarantaine is
voorgeschreven alsmede andere infectieziekten of besmettelijke
parasitaire ziekten voorzover ten aanzien daarvan in het gastland beschermende regelingen ten aanzien van de eigen onderdanen worden getroffen. De lidstaten mogen geen nieuwe bepalingen en praktijken invoeren die beperkender zijn dan die
welke op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn
gelden.
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2.
Het optreden van ziekten of gebreken na de inschrijving
bij de bevoegde instantie van de woonplaats of na de afgifte
van de eerste verblijfskaart kan niet als rechtvaardiging gelden
voor de weigering de duurzame verblijfskaart af te geven of
voor verwijdering van het grondgebied.

3.
Ingeval het beroep geen schorsende werking heeft, moet
de rechter bij wie de zaak aanhangig is de mogelijkheid hebben
om volgens een kortgedingprocedure opschorting van de uitvoering van het aangevochten besluit te gelasten totdat een
definitieve uitspraak is gedaan.

3.
Indien ernstige aanwijzigingen daartoe aanleiding geven,
kan een lidstaat personen die het verblijfsrecht genieten aan een
kosteloos medisch onderzoek onderwerpen met het oog op het
afgeven van een verklaring dat zij niet lijden aan de in lid 1
genoemde ziekten. Deze medische onderzoeken mogen geen
stelselmatig karakter hebben.

4.
De controle door de rechter bij wie de zaak aanhangig is
heeft betrekking op de wettigheid van het besluit alsmede op
de feiten en omstandigheden die de voorgenomen maatregel
rechtvaardigen. De betrokken rechter controleert tevens of
het besluit niet in wanverhouding staat tot de in artikel 26
gestelde eisen.

Artikel 28

5.
De lidstaten mogen de aanwezigheid van de betrokkene
op hun grondgebied weigeren totdat het proces plaatsvindt,
maar zij mogen zijn persoonlijke verschijning voor de nationale
rechter niet verbieden.

Kennisgeving van beslissingen
1.
Het besluit tot weigering van toelating tot of verwijdering
van het grondgebied moet de betrokkene op zodanige wijze ter
kennis worden gebracht dat deze in staat is er de inhoud en de
gevolgen van te begrijpen.
2.
De motieven uit hoofde van openbare orde, openbare
veiligheid of volksgezondheid die ten grondslag liggen aan
een hem betreffend besluit worden nauwkeurig en volledig
omschreven en de betrokkene schriftelijk ter kennis gebracht
tenzij redenen in verband met de veiligheid van de staat zich
daartegen verzetten.
3.
De kennisgeving omvat een vermelding van de rechterlijke instantie waarbij de betrokkene beroep kan instellen alsmede de termijn waarbinnen hij zulks moet doen en in voorkomend geval een vermelding van de termijn waarbinnen het
grondgebied moet worden verlaten. Behalve in naar behoren
aangetoonde dringende gevallen mag deze termijn niet korter
zijn dan vijftien dagen wanneer de betrokkene zich nog niet
heeft laten inschrijven bij de bevoegde autoriteit van zijn
woonplaats of wanneer hij nog geen verblijfskaart heeft ontvangen, en niet korter dan een maand in de andere gevallen.
Artikel 29
Procedurele waarborgen
1.
Indien een besluit wordt genomen tot weigering van toelating, tot verwijdering of tot weigering van afgifte van de
verklaring van inschrijving, van de verblijfskaart of van de
duurzame verblijfskaart om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid kan de betrokkene de in het
gastland beschikbare administratieve en andere rechtsmiddelen
aanwenden.
2.
Wanneer een administratief beroep is voorgeschreven,
wordt het besluit, behalve in dringende gevallen, eerst door
de administratieve instantie genomen nadat advies is uitgebracht door een andere bevoegde instantie van het gastland
dan die welke bevoegd is om de in lid 1 genoemde besluiten te
nemen, en waarvoor de betrokkene indien hij daarom verzoekt,
persoonlijk verweer moet kunnen voeren, tenzij redenen in
verband met de veiligheid van de staat zich daartegen verzetten, of zich moet kunnen laten bijstaan of vertegenwoordigen
onder de in de nationale wetgeving vastgestelde procedurele
voorwaarden.

Artikel 30
Geldigheidsduur van een verbod op het grondgebied te
verblijven
1.
De lidstaten mogen ten aanzien van personen die onder
deze richtlijn vallen geen levenslang verbod uitvaardigen om op
het grondgebied te verblijven.
2.
Personen die van het grondgebied zijn verwijderd om
redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid kunnen een nieuwe aanvraag indienen om tot
het grondgebied te worden toegelaten na een redelijke termijn
die afhankelijk is van de omstandigheden, en uiterlijk na twee
jaar te rekenen vanaf het in de zin van het Gemeenschapsrecht
rechtsgeldig genomen besluit tot verwijdering, door middelen
in te roepen waaruit een materiºle wijziging kan worden opgemaakt in de omstandigheden op grond waarvan het besluit tot
verwijdering was genomen.
De betrokken lidstaat moet zich binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de indiening van de nieuwe aanvraag terzake uitspreken.
3.
De in lid 2 bedoelde personen hebben gedurende de
behandeling van hun nieuwe aanvraag geen recht op toegang
tot dit grondgebied.
Artikel 31
Verwijdering bij wijze van straf of bijkomende straf
1.
Het gastland kan een maatregel tot verwijdering van het
grondgebied bij wijze van straf of bijkomende straf naast een
vrijheidsstraf slechts rechtsgeldig gelasten met inachtneming
van de vereisten die voortvloeien uit de artikelen 25, 26, 27
en 30, lid 1.
2.
Alvorens tot uitvoering van een besluit tot verwijdering
over te gaan, gaat de lidstaat na of zich een tegenwoordige en
werkelijke bedreiging van de openbare orde of de openbare
veiligheid voordoet en beoordeelt hij de eventuele sedert het
tijdstip waarop het besluit tot verwijdering werd genomen opgetreden wijzigingen in de omstandigheden.
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HOOFDSTUK VII

Artikel 36

SLOTBEPALINGEN

Verslag

Artikel 32

Uiterlijk op 1 juli 2006 brengt de Commissie het Europees
Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing van
deze richtlijn en dient zij, in voorkomend geval, eventueel
noodzakelijke voorstellen in. De lidstaten verstrekken de Commissie de nodige gegevens voor de opstelling van dit verslag.

Publiciteit
De lidstaten verspreiden de informatie betreffende de rechten
en verplichtingen van de burgers van de Europese Unie op de
door deze richtlijn bestreken gebieden.
Artikel 33
Bestraffing
De lidstaten stellen het stelsel van straffen dat van toepassing is
op overtredingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen vast en treffen alle maatregelen
die nodig zijn om de daadwerkelijke toepassing van die straffen
te verzekeren. De aldus vastgestelde straffen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en vergelijkbaar zijn met
die welke de lidstaten ten aanzien van hun eigen onderdanen
toepassen wegens inbreuken van geringe betekenis. De lidstaten
stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel 37 genoemde
datum van de desbetreffende bepalingen in kennis en delen
haar alle latere wijzigingen terzake zo spoedig mogelijk mede.
Artikel 34
Gunstiger nationale bepalingen
Het bepaalde in deze richtlijn geldt onverminderd de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat die eventueel
gunstiger zijn voor de personen waarop deze richtlijn betrekking heeft.
Artikel 35
Intrekking
1.
De artikelen 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 1612/68
worden met ingang van 1 juli 2003 geschrapt.
2.
De Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG,
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG
en 93/96/EEG worden met ingang 1 juli 2003 ingetrokken.

Artikel 37
Omzetting
1.
De lidstaten treffen en publiceren vóór 1 juli 2003 de
nodige regelingen om zich te voegen naar deze richtlijn. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen de betrokken bepalingen met ingang van 1 juli 2003
toe.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 38
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 39
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot
en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (1)
(2001/C 270 E/24)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 369 def.  2000/0186(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 4 juli 2001)

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 215.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ (1),

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s (2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Ongewijzigd

Overwegende hetgeen volgt:
(1) In Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de
Raad [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten]
zijn de doelstellingen vastgesteld van een regelgevingskader met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten in de Gemeenschap, inclusief vaste en
mobiele telecommunicatienetwerken, kabeltelevisienetten,
netwerken voor terrestrische omroepactiviteiten, satellietnetwerken en internetnetwerken, ongeacht of deze voor
spraak-, fax- of dataverkeer dan wel voor doorgifte van
beelden worden gebruikt. Voor dergelijke netwerken kan
door lidstaten een vergunning zijn verleend krachtens
Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de
Raad [betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten] of een vergunning zijn
verleend krachtens eerdere regelgeving. De bepalingen van
de onderhavige richtlijn zijn van toepassing op netwerken
die worden gebruikt voor de commerciºle levering van
algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten
of voor de doorgifte van signalen van omroeporganisaties.
De richtlijn heeft ook betrekking op de tussen dienstverleners getroffen regelingen voor toegang en interconnectie;
zij geldt niet voor netwerken die worden gebruikt voor
het aanbieden van communicatiediensten die alleen beschikbaar zijn voor een specifieke of besloten groep eindgebruikers, en regelt evenmin de toegang voor eindgebruikers en andere partijen die geen algemeen beschikbare
diensten verlenen.
___________
(1) PB C 123 van 25.4.2001, blz. 50.
(2) PB C (bij schrijven van 16.2.2001 heeft het ComitØ van de Regio’s
laten weten geen advies over deze richtlijn te zullen uitbrengen).
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GEWIJZIGD VOORSTEL

(2) De term Ðtoegang heeft een brede scala aan betekenissen
en daarom dient nauwkeurig te worden omschreven hoe
deze term in deze richtlijn wordt gebruikt, ongeacht de
betekenis die er in andere communautaire maatregelen
aan wordt gegeven. De term Ðexploitant impliceert zeggenschap over het betrokken netwerk of de betrokken
faciliteiten, maar geen eigendom; een netwerkexploitant
kan eigenaar zijn van het betrokken netwerk of de betrokken faciliteiten of kan deze geheel of gedeeltelijk huren.
(3) In Richtlijn 95/47/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen (1) is geen
specifiek uitzendsysteem voor digitale televisie of specifieke eisen voor het aanbieden van de desbetreffende diensten opgelegd, en dit heeft de marktpartijen de gelegenheid geboden zelf het initiatief te nemen en passende
systemen te ontwikkelen. Via de Digital Video Broadcasting Group hebben de Europese marktpartijen een familie
uitzendsystemen voor televisie ontwikkeld die door omroepen in de hele wereld zijn overgenomen. Deze systemen zijn door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) genormaliseerd en zijn aanbevelingen van de Internationale Telecommunicatie-Unie geworden. Wat de term Ðdigitale breedbeeldtelevisiedienst betreft, geldt de 16:9-beeldverhouding als referentieformaat
voor breedbeeldtelevisiediensten en -programma’s, en dit
heeft thans vaste voet gekregen op de markt van de lidstaten sinds de vaststelling van Besluit 93/424/EEG van de
Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van een Actieplan
voor de invoering van geavanceerde televisiediensten in
Europa (2).

(3) In Richtlijn 95/47/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen (1) is geen
specifiek uitzendsysteem voor digitale televisie of specifieke eisen voor het aanbieden van de desbetreffende diensten opgelegd, en dit heeft de marktpartijen de gelegenheid geboden zelf het initiatief te nemen en passende
systemen te ontwikkelen. Via de Digital Video Broadcasting Group hebben de Europese marktpartijen een familie
uitzendsystemen voor televisie ontwikkeld die door omroepen in de hele wereld zijn overgenomen. Deze systemen zijn door het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI) genormaliseerd en zijn aanbevelingen
van de Internationale Telecommunicatie-Unie geworden.
Wat de term Ðdigitale breedbeeldtelevisiedienst betreft,
geldt de 16:9-beeldverhouding als referentieformaat voor
breedbeeldtelevisiediensten en -programma’s, en dit heeft
thans vaste voet gekregen op de markt van de lidstaten
sinds de vaststelling van Besluit 93/424/EEG van de Raad
van 22 juli 1993 tot vaststelling van een Actieplan voor
de invoering van geavanceerde televisiediensten in Europa (2).

(4) In een open en concurrentiegerichte markt dienen er geen
beperkingen te bestaan die ondernemingen verhinderen
onderling toegangs- en interconnectieregelingen, met
name grensoverschrijdende overeenkomsten, aan te gaan,
met dien verstande dat de mededingingsregels van het
Verdrag in acht moeten worden genomen. In markten
waar tussen ondernemingen grote verschillen in onderhandelingscapaciteit blijven bestaan, en waar sommige ondernemingen gebruik maken van door anderen verschafte
infrastructuur voor het aanbieden van hun diensten, dient
een kader voor regels te worden vastgesteld om ervoor te
zorgen dat de markt efficiºnt functioneert. De nationale
regelgevende instanties moeten de nodige bevoegdheden
krijgen om, in gevallen waarin commerciºle onderhandelingen mislukken, te zorgen voor passende toegang en
interconnectie en voor de nodige interoperabiliteit tussen
diensten in het belang van de eindgebruikers. Een dergelijk
optreden zou bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien de
netwerkexploitanten op onredelijke wijze de keuze aan
toegangsmogelijkheden tot internetportalen en -diensten
voor eindgebruikers zouden beperken. De toepassing van
regels ex ante door de nationale regelgevende instanties
dient te worden beperkt tot die gebieden waar de toepassing achteraf van de krachtens de mededingingswetgeving
beschikbare instrumenten niet binnen een vergelijkbare
termijn tot dezelfde resultaten kan leiden.

(4) In een open en concurrentiegerichte markt dienen er geen
beperkingen te bestaan die ondernemingen verhinderen
onderling toegangs- en interconnectieregelingen, met
name grensoverschrijdende overeenkomsten, aan te gaan,
met dien verstande dat de mededingingsregels van het
Verdrag in acht moeten worden genomen. Met het oog
op een doeltreffendere, waarlijk pan-Europese markt die
gekenmerkt wordt door doeltreffende concurrentie, ruimere keuze en concurrerende diensten voor de consument, dienen ondernemingen die een verzoek om toegang of interconnectie ontvangen, in principe daartoe
strekkende commerciºle overeenkomsten te sluiten en in
goed vertrouwen onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten te voeren. In markten waar tussen ondernemingen grote verschillen in onderhandelingscapaciteit
blijven bestaan, en waar sommige ondernemingen gebruik
maken van door anderen verschafte infrastructuur voor
het aanbieden van hun diensten, dient een kader voor
regels te worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de
markt efficiºnt functioneert. De nationale regelgevende
instanties moeten de nodige bevoegdheden krijgen om,
in gevallen waarin commerciºle onderhandelingen mislukken, te zorgen voor passende toegang en interconnectie en
voor de nodige interoperabiliteit tussen diensten in het
belang van de eindgebruikers. Een dergelijk optreden
zou bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien de

___________

___________

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 51.
(2) PB L 196 van 5.8.1993, blz. 48.

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 51.
(2) PB L 196 van 5.8.1993, blz. 48.
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netwerkexploitanten op onredelijke wijze de keuze aan
toegangsmogelijkheden tot internetportalen en -diensten
voor eindgebruikers zouden beperken. De toepassing van
regels ex ante door de nationale regelgevende instanties
dient te worden beperkt tot die gebieden waar de toepassing achteraf van de krachtens de mededingingswetgeving
beschikbare instrumenten niet binnen een vergelijkbare
termijn tot dezelfde resultaten kan leiden.

(5) Nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen die
de eisen en voorwaarden voor toegang of interconnectie
koppelen aan de activiteiten van de om interconnectie
vragende partij, meer bepaald aan de omvang van haar
investeringen in netwerkinfrastructuur, en niet aan de aangeboden interconnectie- of toegangsdiensten, kunnen leiden tot distorsie van de markt en kunnen bijgevolg onverenigbaar zijn met de mededingingsregels. In ieder geval
moeten de nationale regelgevende instanties rekening houden met de rechtspraak van het Hof van Justitie en het
Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen en mogen zij tariefstellingsmethodes of prijzen die in
strijd zijn met artikel 81, lid 1, of artikel 82 van het
Verdrag niet bekrachtigen.

Ongewijzigd

(6) Netwerkexploitanten regelen de toegang tot hun eigen
klanten, die individueel worden geïdentificeerd door middel van nummers of adressen uit een gepubliceerde nummer- of adresseringsruimte. Andere netwerkexploitanten
moeten in staat zijn deze klanten te bereiken en moeten
dus in staat zijn direct of indirect interconnectie met elkaar tot stand te brengen. De bestaande rechten en verplichtingen met betrekking tot het voeren van onderhandelingen over interconnectie dienen bijgevolg te worden
gehandhaafd. Ook dienen de verplichtingen te worden
gehandhaafd die eerder in Richtlijn 95/47/EG zijn vastgesteld, en op grond waarvan alle elektronische communicatienetwerken die worden gebruikt voor de distributie
van digitale televisiediensten in staat moeten zijn breedbeeldtelevisiediensten en -programma’s door te geven, zodat de gebruikers deze programma’s kunnen ontvangen in
het formaat waarin zij zijn uitgezonden.

(7) Bij Richtlijn 95/47/EG werd voorzien in een eerste regelgevingskader voor de opkomende digitale-televisie-industrie: dit kader dient te worden gehandhaafd, met name
wat betreft de verplichting voorwaardelijke toegang aan
te bieden op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende
voorwaarden. De technologische en marktontwikkelingen
maken het noodzakelijk deze verplichtingen regelmatig te
herzien, met name om na te gaan of het gerechtvaardigd
is deze verplichtingen uit te breiden tot nieuwe gateways,
zoals elektronische programmagidsen (EPG’s) en applicatieprogramma-interfaces (API’s) ten behoeve van de Europese burgers.

(7) Mededingingsregels alleen volstaan niet altijd om in het
tijdperk van digitale televisie de culturele diversiteit en het
pluralisme van de media te garanderen. Bij Richtlijn
95/47/EG werd voorzien in een eerste regelgevingskader
voor de opkomende digitale-televisie-industrie: dit kader
dient te worden gehandhaafd, met name wat betreft de
verplichting voorwaardelijke toegang aan te bieden op
eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden,
om te garanderen dat een grote verscheidenheid aan programma’s en diensten beschikbaar is. De technologische
en marktontwikkelingen maken het noodzakelijk deze verplichtingen regelmatig te herzien, met name om na te
gaan of het gerechtvaardigd is deze verplichtingen uit te
breiden tot nieuwe gateways, zoals elektronische programmagidsen (EPG’s) en applicatieprogramma-interfaces
(API’s) ten behoeve van de Europese burgers.
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(8) Om de continuïteit van de bestaande afspraken te waarborgen en te voorkomen dat een rechtsvacuüm ontstaat,
moet ervoor worden gezorgd dat de verplichtingen inzake
toegang en interconnectie krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8,
11, 12 en 14 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit
door toepassing van de beginselen van Open Network
Provision (ONP) (1), gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG0 (2),
de verplichtingen inzake bijzondere netwerktoegang
krachtens artikel 16 van Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake
de toepassing van Open Network Provision (ONP) op
spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (3), en
de verplichtingen inzake het beschikbaar stellen van transmissiecapaciteit voor huurlijnen krachtens Richtlijn
92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de
toepassing van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/80/EG
van de Commissie (5), in een eerste stadium in het nieuwe
regelgevingskader worden overgenomen, zij het met de
mogelijkheid deze onmiddellijk te herzien in het licht
van de heersende marktomstandigheden. Een dergelijke
herziening dient zich tevens uit te strekken tot de organisaties als bedoeld in Verordening (EG) nr. van het Europees Parlement en de Raad [inzake ontbundelde toegang
tot het aansluitnet]. De herziening dient te worden uitgevoerd aan de hand van een economische marktanalyse
met een op de concurrentiewetgeving gebaseerde methodologie als grondslag. Het is de bedoeling de sectorspecifieke regelgeving ex ante geleidelijk in te krimpen naarmate de concurrentie op de markt zich ontwikkelt. Bij de
procedure wordt echter ook rekening gehouden met de
mogelijkheid dat als gevolg van de technologische ontwikkeling nieuwe knelpunten ontstaan die dan weer regelgeving ex ante vereisen, bijvoorbeeld op het gebied van de
toegang tot breedbandnetwerken. Het is zeer wel mogelijk
dat de concurrentie zich in de diverse marktsegmenten en
lidstaten in verschillend tempo ontwikkelt en de nationale
regelgevende instanties moeten in staat zijn om bij de
regelgeving opgelegde verplichtingen te versoepelen voor
markten waar de concurrentie de gewenste resultaten oplevert. Om ervoor te zorgen dat de marktpartijen in alle
lidstaten in vergelijkbare omstandigheden een vergelijkbare behandeling krijgen, dient de Commissie in staat te
zijn een geharmoniseerde toepassing van de bepalingen
van de richtlijn te waarborgen. De Gemeenschap en
haar lidstaten hebben in het kader van de overeenkomst
inzake basistelecommunicatiediensten van de Wereldhandelsorganisatie toezeggingen met betrekking tot interconnectie van telecommunicatienetwerken gedaan die moeten
worden gehonoreerd.
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(8) Om de continuïteit van de bestaande afspraken te waarborgen en te voorkomen dat een rechtsvacuüm ontstaat,
moet ervoor worden gezorgd dat de verplichtingen inzake
toegang en interconnectie krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8,
11, 12 en 14 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit
door toepassing van de beginselen van Open Network
Provision (ONP) (1), gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG (2),
de verplichtingen inzake bijzondere netwerktoegang
krachtens artikel 16 van Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake
de toepassing van Open Network Provision (ONP) op
spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (3), en
de verplichtingen inzake het beschikbaar stellen van transmissiecapaciteit voor huurlijnen krachtens Richtlijn
92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de
toepassing van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/80/EG
van de Commissie (5), in een eerste stadium in het nieuwe
regelgevingskader worden overgenomen, zij het met de
mogelijkheid deze onmiddellijk te herzien in het licht
van de heersende marktomstandigheden. Een dergelijke
herziening dient zich tevens uit te strekken tot de organisaties als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2887/2000
van het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet (6).
De herziening dient te worden uitgevoerd aan de hand
van een economische marktanalyse met een op de concurrentiewetgeving gebaseerde methodologie als grondslag. Het is de bedoeling de sectorspecifieke regelgeving
ex ante geleidelijk in te krimpen naarmate de concurrentie
op de markt zich ontwikkelt. Bij de procedure wordt echter ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat als
gevolg van de technologische ontwikkeling nieuwe knelpunten ontstaan die dan weer regelgeving ex ante vereisen, bijvoorbeeld op het gebied van de toegang tot
breedbandnetwerken. Het is zeer wel mogelijk dat de concurrentie zich in de diverse marktsegmenten en lidstaten
in verschillend tempo ontwikkelt en de nationale regelgevende instanties moeten in staat zijn om bij de regelgeving
opgelegde verplichtingen te versoepelen voor markten
waar de concurrentie de gewenste resultaten oplevert.
Om ervoor te zorgen dat de marktpartijen in alle lidstaten
in vergelijkbare omstandigheden een vergelijkbare behandeling krijgen, dient de Commissie in staat te zijn een
geharmoniseerde toepassing van de bepalingen van de
richtlijn te waarborgen. De Gemeenschap en haar lidstaten
hebben in het kader van de overeenkomst inzake basistelecommunicatiediensten van de Wereldhandelsorganisatie toezeggingen met betrekking tot interconnectie van
telecommunicatienetwerken gedaan die moeten worden
gehonoreerd.
___________

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

199 van 26.7.1997, blz. 32.
268 van 3.10.1998, blz. 37.
101 van 1.4.1998, blz. 24.
165 van 19.6.1992, blz. 27.
14 van 20.1.1998, blz. 27.

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

199 van 26.7.1997, blz. 32.
268 van 3.10.1998, blz. 37.
101 van 1.4.1998, blz. 24.
165 van 19.6.1992, blz. 27.
14 van 20.1.1998, blz. 27.
336 van 30.12.2000, blz. 4.
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(9) Richtlijn 97/33/EG voorziet in een reeks verplichtingen
die moeten worden opgelegd aan ondernemingen met
een aanmerkelijke marktmacht, namelijk transparantie,
non-discriminatie, een gescheiden boekhouding, toegang,
alsook prijscontrole met inbegrip van kostenoriºntering.
Deze scala aan mogelijke verplichtingen dient te worden
gehandhaafd, maar daarnaast dient deze de status te krijgen van een pakket maximale verplichtingen die aan ondernemingen kunnen worden opgelegd, teneinde overregulering te voorkomen. In uitzonderlijke gevallen kan het,
met het oog op de inachtneming van internationale verbintenissen of communautaire wetgeving, dienstig zijn
verplichtingen inzake toegang of interconnectie op te leggen aan alle marktpartijen, zoals thans het geval is voor
voorwaardelijke toegangsystemen voor digitale televisiediensten. In alle gevallen is regelgeving ex ante alleen
verantwoord wanneer met behulp van de door de mededingingsregels verschafte instrumenten het gewenste resultaat niet even snel kan worden bereikt.
(10) Transparantie van de eisen en voorwaarden inzake toegang en interconnectie, ook wat prijzen betreft, bespoedigt onderhandelingen, helpt conflicten voorkomen en
zorgt ervoor dat de marktpartijen erop vertrouwen dat
een dienst niet op discriminerende voorwaarden wordt
verleend. Openheid en transparantie van technische interfaces kan van bijzonder belang zijn voor de interoperabiliteit.
(11) Het beginsel van non-discriminatie zorgt ervoor dat ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht geen
concurrentievervalsing veroorzaken, met name wanneer
het verticaal geïntegreerde ondernemingen betreft die
diensten verlenen aan bedrijven waarmee zij op downstream-markten concurreren.
(12) Gescheiden boekhoudingen maken het mogelijk overboekingen van prijselementen zichtbaar te maken en stellen
de nationale regelgevingsinstanties in staat de naleving van
de verplichtingen inzake non-discriminatie te toetsen. In
dit verband heeft de Commissie Aanbeveling 98/322/EG
van 8 april 1998 inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 2  Scheiding van
boekhoudingen en kostenberekeningen) (1) gepubliceerd.
(13) Het verplicht opleggen van het verlenen van toegang tot
de netwerkinfrastructuur kan verantwoord zijn als een
middel om de concurrentie te vergroten, maar de nationale regelgevende instanties moeten de rechten van een
infrastructuureigenaar om zijn infrastructuur te eigen bate
te exploiteren afwegen tegen de rechten van andere dienstenaanbieders om toegang te krijgen tot faciliteiten die
voor hen van essentieel belang zijn om concurrerende
diensten te kunnen aanbieden. Dat de nationale regelgevende instanties het verlenen van toegang verplicht stellen
om op korte termijn de concurrentie te intensiveren, mag
er niet toe leiden dat concurrenten minder gestimuleerd
worden om te investeren in alternatieve faciliteiten die op
langere termijn voor meer concurrentie zullen zorgen. De
Commissie heeft een bekendmaking gedaan betreffende de
toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten
inzake toegang in de telecommunicatiesector (2), waarin
deze aspecten worden behandeld.
___________
(1) PB L 141 van 13.5.1998, blz. 6.
(2) PB C 265 van 22.8.1998, blz. 2.
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(14) Prijscontrole kan noodzakelijk zijn wanneer uit de analyse
van een specifieke markt blijkt dat er sprake is van inefficiºnte concurrentie. Eventueel kan worden volstaan met
een relatief kleine ingreep, zoals het opleggen van een bij
regelgeving vastgestelde verplichting dat de prijzen voor
carrierselectie tijdelijk moeten zijn, zoals bepaald in Richtlijn 97/33/EG, maar er kunnen ingrijpender maatregelen
nodig zijn zoals de verplichting om, wanneer de prijzen
kostengeoriºnteerd zijn, volledige verantwoording over
deze prijzen af te leggen ingeval de concurrentie onvoldoende sterk is om te voorkomen dat buitensporige prijzen worden toegepast. Met name dienen exploitanten met
een aanzienlijke marktmacht zich ervan te onthouden zodanige prijzen te hanteren dat het verschil tussen hun
detailprijzen en de interconnectieprijzen die zij aanrekenen aan concurrenten die op detailhandelsniveau vergelijkbare diensten aanbieden, onvoldoende is om een duurzame concurrentie te waarborgen. De Commissie heeft
er in haar Aanbeveling 98/195/EG van 8 januari 1998
inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 1  Interconnectieprijzen) (1) voor gepleit gebruik te maken van de methode van gemiddelde
incrementele langetermijnkosten als grondslag voor interconnectieprijzen in de Gemeenschap, ter bevordering van
efficiºntie en duurzame concurrentie.
(15) De publicatie van informatie door de lidstaten zal ervoor
zorgen dat de marktpartijen en potentiºle nieuwe aanbieders meer inzicht krijgen in hun rechten en verplichtingen
en weten waar zij nadere gegevens kunnen vinden. Publicatie in het Staatsblad draagt ertoe bij dat de betrokken
partijen en andere lidstaten de nodige informatie kunnen
verkrijgen.
(16) Om te kunnen nagaan of het Gemeenschapsrecht correct
wordt toegepast dient de Commissie te weten welke ondernemingen als partijen met een aanmerkelijke marktmacht zijn aangewezen en welke verplichtingen door de
nationale regelgevende instanties aan de marktpartijen zijn
opgelegd. Het is dus noodzakelijk dat de lidstaten de informatie die zij op nationaal niveau publiceren ook aan de
Commissie toezenden.
(17) Gezien het tempo van de technologische en de marktontwikkeling zal de tenuitvoerlegging van de richtlijn binnen
drie jaar na de inwerkingtreding daarvan worden geºvalueerd om na te gaan of de doelstellingen worden gehaald.
(18) Aangezien voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn
maatregelen dienen te worden getroffen als bedoeld in
artikel 2 van Beschikking 1999/468/EG van de Raad
van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (2), dienen deze te worden vastgesteld volgens de in artikel 5 van die beschikking bedoelde regelgevingsprocedure,
___________
(1) PB L 73 van 12.3.1998, blz. 42.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
TOEPASSINGSGEBIED, DOELSTELLING EN DEFINITIES

Artikel 1
Toepassingsgebied en doelstelling
1.
Binnen het bij Richtlijn . . ./. . ./EG [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische telecommunicatienetwerken en -diensten] vastgestelde kader harmoniseert
deze richtlijn de wijze waarop de lidstaten de toegang tot en
de interconnectie van elektronische telecommunicatienetwerken
en bijbehorende faciliteiten reguleren. Doelstelling is om, met
inachtneming van de beginselen van de interne markt, voor de
markt waarop aanbieders van netwerken en diensten actief zijn,
een regelgevingskader tot stand te brengen dat leidt tot duurzame concurrentie, interoperabiliteit van diensten en voordelen
voor de consument.
2.
De richtlijn voorziet in rechten en verplichtingen voor
ondernemingen die openbare communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten in eigendom hebben of exploiteren en
ondernemingen die interconnectie met en/of toegang tot die
netwerken of bijbehorende faciliteiten wensen. De richtlijn omvat doelstellingen voor de nationale regelgevende instanties met
betrekking tot toegang tot en interconnectie van netwerken,
alsook procedures die ervoor moeten zorgen dat de door de
nationale regelgevende instanties opgelegde verplichtingen worden herzien en waar nodig worden ingetrokken zodra de beoogde doelstellingen zijn verwezenlijkt.
Artikel 2
Definities
De in Richtlijn . . ./. . ./EG [inzake een gemeenschappelijke regelgevingskader voor elektronische telecommunicatienetwerken
en -diensten] opgenomen definities zijn in voorkomend geval
van toepassing.
Voorts wordt voor de toepassing van deze richtlijn verstaan
onder:
a) Ðtoegang: het beschikbaar stellen van faciliteiten en/of diensten aan een andere onderneming, onder welomschreven
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op niet-exclusieve
basis, met het oog op het aanbieden van elektronische communicatiediensten. Deze definitie omvat onder andere: toegang tot netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten en
diensten waarvoor eventueel, al dan niet draadloos, apparatuur moet worden aangesloten; toegang tot materiºle infrastructuur waaronder gebouwen, kabelgoten en masten; toegang tot programmatuursystemen waaronder operationele
ondersteuningssystemen; toegang tot nummervertaling of
systemen met vergelijkbare functionaliteit; toegang tot mobiele netwerken, met name voor roaming; toegang tot

a) Ðtoegang: het beschikbaar stellen van faciliteiten en/of diensten aan een andere onderneming, onder welomschreven
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op niet-exclusieve
basis, met het oog op het aanbieden van elektronische communicatiediensten. Deze definitie omvat onder andere: toegang tot netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten en
diensten waarvoor eventueel, met al dan niet vaste middelen, apparatuur moet worden aangesloten, waaronder in het
bijzonder toegang tot het aansluitnet en tot faciliteiten en
diensten die nodig zijn om via het aansluitnet diensten te
verlenen; toegang tot materiºle infrastructuur waaronder
gebouwen, kabelgoten en masten; toegang tot programmatuursystemen waaronder operationele ondersteuningssystemen; toegang tot nummervertaling of systemen met
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voorwaardelijke-toegangsystemen voor digitale televisiediensten. Interconnectie is een specifiek type toegang dat wordt
gerealiseerd tussen exploitanten van openbare netwerken.
Toegang in de zin van deze richtlijn omvat geen toegang
door
eindgebruikers;

vergelijkbare functionaliteit; toegang tot vaste en mobiele
netwerken, met name voor nationale en internationale roaming; toegang tot voorwaardelijke-toegangsystemen voor
digitale televisiediensten en elektronische programmagidsen.
Interconnectie is een specifiek type toegang dat wordt gerealiseerd tussen exploitanten van openbare netwerken. Toegang in de zin van deze richtlijn omvat geen toegang door
eindgebruikers;

b) Ðinterconnectie: het fysiek en logisch verbinden van openbare elektronische communicatienetwerken die door dezelfde of een andere onderneming worden gebruikt om
het de gebruikers van een onderneming mogelijk te maken
te communiceren met die van dezelfde of van een andere
onderneming, of toegang te hebben tot diensten die door
een andere onderneming worden aangeboden. Diensten
kunnen worden aangeboden door de betrokken partijen of
andere partijen die toegang hebben tot het netwerk;

b) Ðinterconnectie: het fysiek en logisch verbinden van openbare elektronische communicatienetwerken die door dezelfde of een andere onderneming worden gebruikt om
het de gebruikers van een netwerk dat wordt aangeboden
door een onderneming mogelijk te maken te communiceren
met de gebruikers van een netwerk dat wordt aangeboden
door dezelfde of een andere onderneming, of toegang te
hebben tot diensten die door een andere onderneming worden aangeboden. Diensten kunnen worden aangeboden
door de betrokken partijen of andere partijen die toegang
hebben tot het netwerk;

c) Ðexploitant: een onderneming die een algemeen beschikbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt, exploiteert of controleert, dan wel een bijbehorende faciliteit zoals
een voorwaardelijke-toegangssysteem aanbiedt, exploiteert
of controleert, door middel waarvan zij dienstenaanbieders
de toegang tot de eindgebruiker kan ontzeggen of deze
toegang kan beperken, dan wel de eindgebruiker de vrije
keuze van diensten kan ontzeggen of deze beperken;

Ongewijzigd

d) Ðdigitale breedbandtelevisiedienst: een televisiedienst die geheel of gedeeltelijk bestaat uit programma’s die zijn geproduceerd en gemonteerd met gebruikmaking van anamorfe
expansie om te worden weergegeven in een schermvullend
breedbeeldformaat. Het 16:9-formaat geldt als referentieformaat voor breedbeeldtelevisiediensten;
e) Ðeindgebruiker: een gebruiker die geen algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken of diensten aanbiedt;
f) Ðaansluitnet: het netwerk dat de netwerkaansluitpunten in
de ruimte van de klant verbindt met het hoofdverdelingsraster of een gelijkwaardige voorziening in een vast openbaar communicatienetwerk.

HOOFDSTUK II
ALGEMEEN KADER TER REGULERING VAN TOEGANG EN
INTERCONNECTIE

Artikel 3
Algemeen kader inzake toegang en interconnectie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat er geen beperkingen zijn
waardoor ondernemingen die in ØØn lidstaat of in verscheidene

Ongewijzigd
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lidstaten gevestigd zijn, worden belemmerd om onderling overeenkomstig het Gemeenschapsrecht overeenkomsten inzake
technische en commerciºle regelingen voor toegang en/of interconnectie aan te gaan. De onderneming die om toegang of om
interconnectie verzoekt hoeft niet gemachtigd te zijn om te
opereren in de lidstaat waar om toegang of interconnectie
wordt verzocht, wanneer zij in die lidstaat geen diensten aanbiedt.
2.
Onverminderd artikel 26 van Richtlijn . . ./. . ./EG [inzake
de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronische communicatienetwerken en -diensten] handhaven
de lidstaten geen wettelijke of bestuursrechterlijke maatregelen
waarbij exploitanten worden verplicht om, wanneer zij netwerktoegang of interconnectie mogelijk maken, voor dezelfde
diensten ten aanzien van verschillende ondernemingen verschillende eisen en voorwaarden te hanteren, en/of hun verplichtingen worden opgelegd die geen verband houden met de daadwerkelijk geleverde toegangs- en interconnectiediensten.

Artikel 4
Rechten en verplichtingen van ondernemingen

1.
Alle ondernemingen die gemachtigd zijn om elektronische communicatienetwerken te exploiteren met het oog op
het algemeen beschikbaar stellen van elektronische communicatiediensten, zijn gerechtigd en, wanneer hun daarom wordt
verzocht door daartoe gemachtigde ondernemingen, verplicht
om onderling interconnectieovereenkomsten aan te gaan met
het doel de betrokken diensten aan te bieden, teneinde de
verlening en de interoperabiliteit van de diensten in de gehele
Gemeenschap te waarborgen.

1.
Alle ondernemingen die over een algemene machtiging
als bedoeld in Richtlijn . . ./. . ./EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten beschikken en die elektronische communicatienetwerken exploiteren met het oog op het algemeen beschikbaar stellen van elektronische communicatiediensten, zijn gerechtigd en, wanneer hun daarom wordt verzocht door andere
in een of meer lidstaten gemachtigde ondernemingen, verplicht
om onderling interconnectieovereenkomsten aan te gaan met
het doel de betrokken diensten aan te bieden, teneinde de
verlening en de interoperabiliteit van de diensten in de gehele
Gemeenschap te waarborgen.

De exploitanten bieden toegang en interconnectie aan tegen
voorwaarden die stroken met de besluiten die op dit gebied
door de nationale regelgevende instanties overeenkomstig de
artikelen 5 tot en met 8 zijn genomen.

2.
Elektronische communicatienetwerken die worden gebruikt voor de distributie van digitale televisiediensten moeten
in staat zijn breedbeeldtelevisiediensten en -programma’s door
te geven. Netwerkexploitanten die breedbeeldtelevisiediensten
of -programma’s ontvangen en doorgeven handhaven het
breedbeeldformaat.

Ongewijzigd
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3.
Onverminderd artikel 11 van Richtlijn . . ./. . ./EG van het
Europees Parlement en de Raad [betreffende de machtiging
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten] zorgen de nationale regelgevende instanties ervoor dat ondernemingen die tijdens onderhandelingen over toegangs- of interconnectieovereenkomsten informatie van een andere onderneming verwerven, die informatie uitsluitend gebruiken voor
het doel waarvoor zij werd verstrekt en te allen tijde de vertrouwelijkheid van doorgegeven of opgeslagen informatie in
acht nemen. De informatie wordt niet doorgegeven aan enige
andere partij, met name andere afdelingen, dochterondernemingen of partners, die door die informatie concurrentievoordeel
zouden kunnen behalen.

De nationale regelgevende instanties krijgen van de lidstaten de
bevoegdheid sancties op te leggen bij inbreuken op het bepaalde in de vorige alinea.

Artikel 5

Ongewijzigd

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de nationale
regelgevende instanties met betrekking tot toegang en
interconnectie

1.
Met het oog op de doelstellingen van artikel 7 van de
richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische communicatienetwerken en -diensten] bevorderen
en waarborgen de nationale regelgevende instanties passende
netwerktoegang en interconnectie, alsook de interoperabiliteit
van diensten, en oefenen zij daarbij hun bevoegdheid uit op
een wijze die bevorderlijk is voor efficiºntie en duurzame concurrentie en die de eindgebruikers maximaal voordeel biedt.

1.
Met het oog op de doelstellingen van artikel 7 van de
richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische communicatienetwerken en -diensten] nemen de
nationale regelgevende instanties alle redelijke maatregelen om
waar nodig de integriteit van de netwerken te garanderen en
passende netwerktoegang en interconnectie, de interoperabiliteit van diensten, alsook de end-to-end connectiviteit van diensten die zijn aangemerkt als universele diensten te bevorderen
en te waarborgen, en oefenen zij daarbij hun bevoegdheid uit
op een wijze die bevorderlijk is voor efficiºntie en duurzame
concurrentie en die de eindgebruikers maximaal voordeel biedt.

2.
De lidstaten zien erop toe dat de nationale regelgevende
instanties de nodige bevoegdheden krijgen om de in de artikelen 6 tot en met 13 van deze richtlijn vermelde verplichtingen
op te leggen aan exploitanten die zijn aangewezen als beschikkende over een aanmerkelijke macht op een relevante markt.
Bij gebreke van overeenstemming tussen ondernemingen over
toegangs- en interconnectieovereenkomsten, zorgen de lidstaten
ervoor dat de nationale regelgevende instantie de nodige bevoegdheden krijgt om in te grijpen hetzij wanneer ØØn van de
betrokken partijen daarom verzoekt, hetzij op eigen initiatief,
rekening houdend met de beleidsdoelstellingen en procedures
die zijn vermeld in de artikelen 6, 7 en 13 tot en met 18 van
Richtlijn . . ./. . ./EG [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten].

2.
De lidstaten zien erop toe dat de nationale regelgevende
instanties de nodige bevoegdheden krijgen om de in artikel 6
bedoelde verplichtingen op te leggen aan exploitanten van
voorwaardelijke-toegangssystemen en die van de artikelen 7
tot en met 13 van deze richtlijn aan exploitanten die zijn
aangewezen als beschikkende over een aanmerkelijke macht
op een relevante markt. Op een concurrerende markt moeten
over de toegang tot en de interconnectie van netwerken in
principe akkoorden worden gesloten op basis van commerciºle
onderhandelingen tussen de betrokken bedrijven. Bij gebreke
van overeenstemming tussen ondernemingen over toegangsen interconnectieovereenkomsten, zorgen de lidstaten ervoor
dat de nationale regelgevende instantie de nodige bevoegdheden krijgt om in te grijpen hetzij wanneer ØØn van de betrokken partijen daarom verzoekt, hetzij op eigen initiatief, rekening houdend met de beleidsdoelstellingen en procedures die
zijn vermeld in de artikelen 6, 7 en 13 tot en met 18 van
Richtlijn . . ./. . ./EG [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten].
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2 bis.
De lidstaten zorgen ervoor dat als uit een analyse
overeenkomstig artikel 14 van de richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten] blijkt dat er op een specifieke markt
daadwerkelijk concurrentie bestaat, de nationale regelgevende
instanties eventuele ex ante-verplichtingen die uit hoofde van
de artikelen 7 tot en met 13 aan exploitanten met betrekking
tot die markt zijn opgelegd, intrekken.

HOOFDSTUK III

Ongewijzigd

VERPLICHTINGEN VAN EXPLOITANTEN EN MARKTOBSERVATIEPROCEDURES

Artikel 6
Voorwaardelijke-toegangsystemen en andere bijbehorende
faciliteiten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat, met betrekking tot de
voorwaardelijke toegang tot digitale televisieomroepdiensten
ten behoeve van kijkers in de Gemeenschap, ongeacht de wijze
van doorgifte, de voorwaarden van de bijlage, deel I, van toepassing zijn.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat, met betrekking tot de
voorwaardelijke toegang tot digitale televisieomroepdiensten
ten behoeve van kijkers in de Gemeenschap, ongeacht de wijze
van doorgifte, de voorwaarden van bijlage I, deel I, van toepassing zijn.

2.
Voorwaarden voor toegang tot andere bijbehorende faciliteiten als bedoeld in deel II van de bijlage kunnen worden
vastgesteld in overeenkomstig de procedure van artikel 14, lid 2.

2.
Als zulks door technologische en marktontwikkelingen
noodzakelijk is, neemt de Commissie maatregelen om de inhoud van bijlage I, deel I, in overleg met het ComitØ voor
communicatie overeenkomstig de procedure van artikel 14,
lid 2, aan te vullen, met name om rekening te houden met
de faciliteiten van bijlage I, deel II, en nieuwe opkomende bijbehorende faciliteiten.

3.
In het licht van de technologische en marktontwikkelingen kan de bijlage worden gewijzigd volgens de procedure van
artikel 14, lid 2.

3.
In het licht van de technologische en marktontwikkelingen kan bijlage I worden gewijzigd volgens de procedure van
artikel 14, lid 2.

Artikel 7

Ongewijzigd

Herziening van eerdere verplichtingen inzake toegang en
interconnectie
1.
De lidstaten handhaven alle verplichtingen inzake toegang
en interconnectie die vóór de datum van inwerkingtreding van
deze richtlijn ten aanzien van algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken aanbiedende ondernemingen
golden krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8, 11, 12 en 14 van
Richtlijn 97/33/EG, artikel 16 van Richtlijn 98/10/EG, de artikelen 7 en 8 van Richtlijn 92/44/EG en artikel 3 van Verordening [inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk];
deze verplichtingen worden gehandhaafd totdat zij zijn herzien
en daarover een besluit is genomen overeenkomstig lid 3.

1.
De lidstaten handhaven alle verplichtingen inzake toegang
en interconnectie die vóór de datum van inwerkingtreding van
deze richtlijn ten aanzien van algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken aanbiedende ondernemingen
golden krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8, 11, 12 en 14 van
Richtlijn 97/33/EG, artikel 16 van Richtlijn 98/10/EG en de
artikelen 7 en 8 van Richtlijn 92/44/EG, en die voortvloeien
uit artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2887/2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk van getwiste metalen
aderparen; deze verplichtingen worden gehandhaafd totdat zij
zijn herzien en daarover een besluit is genomen overeenkomstig lid 3.
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2.
De markten die relevant zijn voor de in lid 1 bedoelde
verplichtingen worden opgenomen in de eerste beschikking
inzake relevante markten voor producten en diensten die
door de Commissie moet worden gepubliceerd volgens de procedure van artikel 14 van Richtlijn inzake [een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten].
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Ongewijzigd

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze richtlijn, en vervolgens op gezette tijden,
de nationale regelgevende instanties een marktanalyse uitvoeren
volgens de procedure van artikel 14 van Richtlijn [inzake een
gemeenschappelijke regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten], om te bepalen of de betrokken verplichtingen moeten worden gehandhaafd, gewijzigd of
opgeheven. De partijen waarop een dergelijke wijziging of opheffing van verplichtingen betrekking heeft worden daarvan
binnen een passende termijn in kennis gesteld.

Artikel 8
Oplegging, wijziging of opheffing van verplichtingen
1.
Wanneer een overeenkomstig artikel 14 van de richtlijn
[inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten] verrichte marktanalyse uitwijst dat een exploitant een aanmerkelijke macht op
een specifieke markt heeft, leggen de nationale regelgevende
instanties hem naar gelang van het geval ØØn of meer van de
in de artikelen 9 tot en met 13 van deze richtlijn genoemde
verplichtingen op om concurrentievervalsing te voorkomen. De
specifieke verplichting(en) die wordt (worden) opgelegd is (zijn)
afgestemd op de aard van het geconstateerde probleem.
Nationale regelgevende instanties leggen geen verplichtingen
krachtens dit artikel op wanneer zij ervan overtuigd zijn dat
er een doeltreffende concurrentie heerst. Om dit te kunnen
vaststellen moet de marktsituatie geregeld geºvalueerd worden.
Met uitzondering van het bepaalde in lid 2 worden de in de
artikelen 9 tot en met 13 van deze richtlijn opgenomen verplichtingen alleen opgelegd aan ondernemingen die zijn aangewezen als beschikkende over een aanmerkelijke marktmacht.
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kunnen de nationale regelgevende instanties aan exploitanten, met inbegrip
van andere exploitanten dan die welke een aanmerkelijke
marktmacht hebben, met betrekking tot interconnectie de in
de artikelen 9 tot en met 13 vermelde verplichtingen opleggen,
teneinde te voldoen aan internationale verbintenissen.
Bij wijze van uitzondering, met voorafgaande toestemming van
de Commissie, kunnen de nationale regelgevende instanties aan
exploitanten met een aanzienlijke marktmacht verplichtingen
met betrekking tot toegang of interconnectie opleggen die verder gaan dan die welke zijn vermeld in de artikelen 9 tot en
met 13 van deze richtlijn, mits alle verplichtingen stroken met
de doelstellingen van artikel 1 van deze richtlijn en artikel 7
van Richtlijn inzake [een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten], en in
verhouding staan tot het beoogde doel.

Ongewijzigd
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2 bis.
De overeenkomstig dit artikel opgelegde verplichtingen zijn afgestemd op de aard van het geconstateerde probleem
en zijn evenredig en gerechtvaardigd in het licht van de doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 7 van Richtlijn inzake
[een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten]. Deze verplichtingen
worden alleen opgelegd nadat overleg heeft plaatsgevonden
overeenkomstig artikel 6 van die richtlijn.
De nationale regelgevende instanties onderzoeken, onder meer
door middel van kwantitatief marktonderzoek, het effect van
een besluit op alle op de markt aanwezige ondernemingen
teneinde investeringen niet te ontmoedigen en nieuwe exploitanten en marktdeelname niet te destabiliseren, waardoor een
duurzaam concurrentieklimaat moeilijk te handhaven zou zijn.
3.
Met betrekking tot lid 2, eerste alinea, geven de nationale
regelgevende instanties de Commissie kennis van besluiten om
voor marktpartijen in de Gemeenschap geldende verplichtingen
op te leggen, te wijzigen of op te heffen, volgens de procedures
van artikel 6, lid 2 tot en met lid 4, van Richtlijn inzake [een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten].

3.
Met betrekking tot lid 2, eerste alinea, geven de nationale
regelgevende instanties de Commissie kennis van besluiten om
voor marktpartijen in de Gemeenschap geldende ontwerpverplichtingen op te leggen, te wijzigen of op te heffen, volgens de
procedures van artikel 6, lid 2 tot en met lid 4, van Richtlijn
inzake [een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten].
3 bis.
Alvorens een aan een exploitant opgelegde verplichting in te trekken, stellen de lidstaten de exploitanten die overeenkomsten inzake toegang en interconnectie met die exploitant hebben gesloten, ruim van tevoren in kennis om hen in
staat te stellen alternatieve dienstverleners te vinden of opnieuw
een commerciºle overeenkomst te sluiten op basis van de
nieuwe voorwaarden.

Artikel 9

Ongewijzigd

Verplichting tot transparantie
1.
De nationale regelgevende instanties kunnen overeenkomstig artikel 8 verplichtingen inzake transparantie met betrekking tot interconnectie en/of netwerktoegang opleggen op
grond waarvan exploitanten duidelijk omschreven informatie,
zoals technische specificaties, netwerkkenmerken, eisen en
voorwaarden voor levering en gebruik, alsook tarieven, ter
beschikking van het publiek moeten stellen.

1.
De nationale regelgevende instanties kunnen overeenkomstig artikel 8 verplichtingen inzake transparantie met betrekking tot interconnectie en/of netwerktoegang opleggen op
grond waarvan exploitanten duidelijk omschreven informatie,
zoals technische specificaties, netwerkkenmerken (inclusief
nauwkeurige gegevens omtrent mogelijk in die netwerken
door te voeren veranderingen), eisen en voorwaarden voor
levering en gebruik, alsook tarieven, ter beschikking van het
publiek moeten stellen, voorzover het geen vertrouwelijke informatie betreft.

2.
Met name wanneer voor een exploitant verplichtingen
inzake non-discriminatie gelden, kunnen de nationale regelgevende instanties van die exploitant eisen dat hij een voldoende
gespecificeerde referentieofferte publiceert waarin een beschrijving wordt gegeven van de relevante offertes, uitgesplitst in
diverse elementen naar gelang van de marktbehoeften, alsook
van de daaraan verbonden eisen en voorwaarden, inclusief tarieven.

Ongewijzigd

3.
De nationale regelgevende instanties kunnen preciseren
welke informatie beschikbaar moet worden gesteld, hoe gedetailleerd die moet zijn en op welke wijze deze moet worden
gepubliceerd.
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3 bis.
Onverminderd lid 3 zorgen de nationale regelgevende
instanties ervoor dat indien een exploitant krachtens artikel 12
verplichtingen inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet
van getwiste metalen aderparen zijn opgelegd, een referentieaanbod wordt gepubliceerd waarin tenminste de in bijlage II
opgenomen elementen zijn opgenomen. In het licht van de
technologische en marktontwikkelingen kan bijlage II worden
aangepast in overeenstemming met de procedures van artikel
14, lid 2.

Artikel 10

Ongewijzigd

Verplichting inzake non-discriminatie
1.
Een nationale regelgevingsinstantie kan overeenkomstig
artikel 8 verplichtingen inzake non-discriminatie met betrekking tot interconnectie en/of netwerktoegang opleggen.
2.
Verplichtingen inzake non-discriminatie moeten er met
name voor zorgen dat de exploitant ten aanzien van andere
ondernemingen die dezelfde diensten aanbieden onder dezelfde
omstandigheden dezelfde voorwaarden toepast, alsook aan anderen diensten en informatie aanbiedt onder dezelfde voorwaarden en van dezelfde kwaliteit als die welke hij voor zijn
eigen diensten of diensten van zijn dochterondernemingen of
partners biedt.

Artikel 11
Verplichting tot het voeren van gescheiden boekhoudingen
1.
Een nationale regelgevende instantie kan overeenkomstig
artikel 8 het voeren van gescheiden boekhoudingen voorschrijven met betrekking tot bepaalde met interconnectie en/of netwerktoegang verband houdende activiteiten.
Met name kan een nationale regelgevende instantie van een
verticaal geïntegreerde onderneming eisen dat deze opening
van zaken geeft over haar groothandelsprijzen en interne verrekening van prijzen, wanneer uit een marktanalyse blijkt dat
de betrokken exploitant faciliteiten aanbiedt die essentieel zijn
voor andere dienstverleners, terwijl zijzelf met hen concurreert
op dezelfde downstream-markt.
2.
Om het toezicht op de naleving van verplichtingen inzake
transparantie te vergemakkelijken, hebben de nationale regelgevende instanties de bevoegdheid voor te schrijven dat boekhouddocumenten, met inbegrip van gegevens over van derden
ontvangen inkomsten, op verzoek worden overgelegd.

2.
Om het toezicht op de naleving van verplichtingen inzake
transparantie te vergemakkelijken, hebben de nationale regelgevende instanties de bevoegdheid voor te schrijven dat boekhouddocumenten, met inbegrip van gegevens over van derden
ontvangen inkomsten, op verzoek worden overgelegd. De nationale regelgevende instanties zijn bevoegd het boekhoudformaat vast te stellen waarin deze gegevens moeten worden opgeslagen, en voor deze gegevens een controle overeenkomstig
de door de nationale regelgevende instantie zelf vastgestelde
norm te verlangen.

De nationale regelgevende instanties kunnen dergelijke informatie publiceren wanneer deze bijdraagt tot een open en concurrentiegerichte markt, zij het met inachtneming van de nationale en communautaire regels inzake vertrouwelijkheid van
handelsgegevens.

Ongewijzigd
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Artikel 12
Verplichtingen inzake toegang tot en gebruik van specifieke netwerkfaciliteiten

1.
Een nationale regelgevende instantie kan overeenkomstig
artikel 8 exploitanten de verplichting opleggen toegang te verlenen tot en het gebruik toe te staan van specifieke faciliteiten
en/of bijbehorende diensten, onder meer wanneer de nationale
regelgevende instantie van mening is dat het weigeren van
toegang de ontwikkeling van een door duurzame concurrentie
gekenmerkte detailhandelsmarkt zou belemmeren of niet in het
belang van de eindgebruiker zou zijn.

1.
Een nationale regelgevende instantie kan overeenkomstig
artikel 8 exploitanten de verplichting opleggen toegang te verlenen tot en het gebruik toe te staan van specifieke faciliteiten
en/of bijbehorende diensten, onder meer wanneer de nationale
regelgevende instantie van mening is dat het weigeren van
toegang of het opleggen van onredelijke voorwaarden met
een soortgelijk effect de ontwikkeling van een door duurzame
concurrentie gekenmerkte detailhandelsmarkt zou belemmeren
of niet in het belang van de eindgebruiker zou zijn.

Van exploitanten kan onder meer worden verlangd dat zij:

Ongewijzigd

a) derden toegang verlenen tot bepaalde netwerkelementen
en/of faciliteiten;
b) reeds verleende toegang tot faciliteiten niet intrekken;
c) bepaalde diensten doorverkopen;
d) open toegang verlenen tot technische interfaces, protocollen
of andere fundamentele technologieºn die onmisbaar zijn
voor de interoperabiliteit van diensten;
e) collocatie of andere vormen van gedeeld gebruik van faciliteiten aanbieden, inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten,
gebouwen of masten;
f) de nodige specifieke diensten aanbieden die nodig zijn voor
de end-to-end interoperabiliteit van aan gebruikers geleverde
diensten, inclusief faciliteiten voor intelligente netwerkdiensten of roaming binnen mobiele netwerken;
g) de nodige toegang tot operationele ondersteuningssystemen
of vergelijkbare softwaresystemen verlenen om eerlijke concurrentie bij het aanbieden van diensten te waarborgen;
h) zorgen voor interconnectie van netwerken of netwerkfaciliteiten.

De nationale regelgevende instanties kunnen aan deze verplichtingen voorwaarden verbinden ter zake van eerlijkheid, redelijkheid, opportuniteit, transparantie en/of non-discriminatie.
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2.
Bij het opleggen van de in lid 1 bedoelde verplichtingen
betrekken de nationale regelgevende instanties met name de
volgende factoren in hun overwegingen:

2.
Wanneer de nationale regelgevende instanties overwegen
of de in lid 1 bedoelde verplichtingen opgelegd moeten worden, en in het bijzonder wanneer zij nagaan of dergelijke verplichtingen in redelijke verhouding staan tot de doelstellingen
in artikel 7 van de Richtlijn inzake [een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken
en -diensten] betrekken zij met name de volgende factoren in
hun overwegingen:

a) de technische en economische levensvatbaarheid van het
gebruik of de installatie van concurrerende faciliteiten, rekening houdend met het tempo van de marktontwikkeling;

a) de technische en economische levensvatbaarheid van het
gebruik of de installatie van concurrerende faciliteiten, rekening houdend met het tempo van de marktontwikkeling
en met de aard en het soort interconnectie of toegang;

b) de haalbaarheid van de voorgestelde toegangverlening, rekening houdend met de beschikbare capaciteit;

Ongewijzigd

c) de door de eigenaar van de faciliteit verrichte initiºle investering, rekening houdend met de aan de investering verbonden risico’s;
d) de noodzaak om op lange termijn de concurrentie in stand
te houden;
e) in voorkomend geval, ter zake geldende intellectuele-eigendomsrechten.
De nationale regelgevende instanties voeren overleg met de
belanghebbende partijen alvorens een beslissing over toegangsverplichtingen te nemen. Zij bieden belanghebbende partijen de
mogelijkheid hun standpunten inzake voornoemde factoren
naar voren te brengen. Bij het publiceren van een besluit dienen de nationale regelgevende instanties aan te geven op welke
wijze de standpunten van de belanghebbende partijen zijn gehoord en in overweging zijn genomen.
Artikel 13

Ongewijzigd

Verplichtingen inzake prijscontrole en kostentoerekening
1.
Een nationale regelgevende instantie kan overeenkomstig
artikel 8 verplichtingen inzake prijscontrole opleggen, inclusief
verplichtingen inzake kostenoriºntering van prijzen en inzake
kostentoerekeningssystemen, voor het verlenen van specifieke
interconnectie- en/of netwerktoegangtypes, wanneer uit een
marktanalyse blijkt dat de betrokken exploitant bij het ontbreken van daadwerkelijke concurrentie in staat zou zijn de prijzen op een buitensporig hoog peil te handhaven of de marges
uit te hollen, zulks ten nadele van de eindgebruikers.

1.
Een nationale regelgevende instantie kan overeenkomstig
artikel 8 verplichtingen inzake prijscontrole opleggen, inclusief
verplichtingen inzake kostenoriºntering van prijzen en inzake
kostentoerekeningssystemen, voor het verlenen van specifieke
interconnectie- en/of netwerktoegangtypes, wanneer uit een
marktanalyse het bestaan blijkt van een langdurig falen van
de markt, inhoudende dat de betrokken exploitant in staat is
de prijzen gedurende een periode van onbepaalde tijd op een
buitensporig hoog peil te handhaven of de marges blijvend uit
te hollen waardoor concurrentie onmogelijk wordt, zulks ten
nadele van de eindgebruikers.

De nationale regelgevende instanties houden rekening met de
door de exploitant gedane investeringen en de daaraan verbonden risico’s.

Het opleggen van verplichtingen inzake prijscontrole door de
nationale regelgevende instanties mag geen negatief langetermijneffect op de mededinging hebben noch investeringen in
alternatieve infrastructuur ontmoedigen. De nationale regelgevende instanties houden rekening met de door de exploitant
gedane investeringen en de daaraan verbonden risico’s.

2.
De nationale regelgevende instanties zien erop toe dat
elke tariefstellingsmethodologie die wordt opgelegd erop gericht is efficiºntie en duurzame concurrentie te bevorderen
en de consument maximaal voordeel te bieden.

Ongewijzigd
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3.
Wanneer voor een exploitant een verplichting inzake kostenoriºntering van zijn tarieven geldt, is het aan hem om aan
te tonen dat de tarieven worden bepaald op basis van de kosten
verhoogd met een redelijk investeringsrendement. De nationale
regelgevende instanties kunnen van een exploitant verlangen
dat deze volledige verantwoording aflegt over zijn tarieven en
indien nodig dat deze worden aangepast.

3.
Wanneer voor een exploitant een verplichting inzake kostenoriºntering van zijn tarieven geldt, is het aan hem om aan
te tonen dat de tarieven worden bepaald op basis van de kosten
verhoogd met een redelijk investeringsrendement. Om de kosten van efficiºnte dienstverlening te bepalen, mogen de nationale regelgevende instanties verlangen dat kostenberekeningsmethoden worden toegepast die onafhankelijk zijn van die
welke door de onderneming worden gebruikt. De nationale
regelgevende instanties kunnen van een exploitant verlangen
dat deze volledige verantwoording aflegt over zijn tarieven en
indien nodig dat deze worden aangepast.

4.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat,
wanneer de invoering van een kostentoerekeningssysteem verplicht wordt gesteld met het oog op prijscontrole, een beschrijving van dit systeem ter beschikking van het publiek wordt
gesteld waarin ten minste de hoofdcategorieºn waarin de kosten worden ingedeeld en de voor de toerekening van de kosten
toegepaste regels worden vermeld. Op de inachtneming van het
kostentoerekeningssysteem wordt toegezien door een gekwalificeerde onafhankelijke instantie. Jaarlijks wordt een verklaring
betreffende de inachtneming van het systeem gepubliceerd.

Ongewijzigd

HOOFDSTUK IV
PROCEDUREBEPALINGEN

Artikel 14
ComitØ
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 19
van Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten] ingestelde ComitØ voor communicatie.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, in overeenstemming met de artikelen 7 en 8 van dat
besluit.
3.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn bedraagt drie maanden.

Artikel 15
Publicatie van en toegang tot informatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de krachtens deze richtlijn
aan ondernemingen opgelegde specifieke verplichtingen openbaar worden gemaakt, met vermelding van het specifieke product respectievelijk de specifieke dienst en de betrokken geografische markten. Zij zorgen ervoor dat actuele informatie
openbaar wordt gemaakt op een wijze die alle belanghebbende
partijen gemakkelijke toegang tot die informatie waarborgt.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de krachtens deze richtlijn
aan ondernemingen opgelegde specifieke verplichtingen openbaar worden gemaakt, met vermelding van het specifieke product respectievelijk de specifieke dienst en de betrokken geografische markten. Zij zorgen ervoor dat actuele informatie
openbaar wordt gemaakt, voorzover deze niet vertrouwelijk
is en met name geen bedrijfsgeheimen betreft, op een wijze
die alle belanghebbende partijen gemakkelijke toegang tot die
informatie waarborgt.
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2.
De lidstaten zenden de Commissie een kopie van alle
gepubliceerde informatie toe. De Commissie stelt deze informatie beschikbaar in een gemakkelijk toegankelijke vorm en deelt
deze afhankelijk van het geval mee aan het ComitØ voor communicatie en de Groep op hoog niveau voor communicatie.

Artikel 16
Kennisgeving
1.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 31 december
2001 ervan in kennis welke nationale regelgevende instanties
met de in deze richtlijn omschreven taken zijn belast.
2.
De nationale regelgevende instanties stellen de Commissie
in kennis van de namen van de exploitanten die geacht worden
een aanzienlijke marktmacht te hebben in de zin van deze
richtlijn, alsook van de verplichtingen die hun krachtens de
richtlijn worden opgelegd. Alle wijzigingen met betrekking
tot de aan ondernemingen opgelegde verplichtingen of met
betrekking tot de onder de toepassing van deze richtlijn vallende ondernemingen worden onverwijld ter kennis van de
Commissie gebracht.

Artikel 17
Evaluatie
Op gezette tijden evalueert de Commissie de werking van deze
richtlijn en brengt zij daarover verslag uit aan het Europees
Parlement en de Raad, voor het eerst uiterlijk drie jaar na de
datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. De Commissie
kan daartoe de lidstaten om inlichtingen vragen, die op verzoek
onverwijld worden verstrekt.

Artikel 18
Omzetting in nationaal recht
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2001 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen, alsook alle latere wijzigingen op die
bepalingen.

25.9.2001
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Artikel 19

Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 20

Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE I
VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DIGITALE TELEVISIEOMROEPDIENSTEN VOOR KIJKERS IN DE GEMEENSCHAP
Deel I  Voorwaarden voor voorwaardelijke toegangsystemen
overeenkomstig artikel 6, lid 1
De lidstaten zorgen ervoor dat overeenkomstig artikel 6 met betrekking
tot de voorwaardelijke toegang tot digitale televisieomroepdiensten
voor kijkers in de Gemeenschap, ongeacht de wijze van doorgifte, de
volgende voorwaarden gelden:
a) voorwaardelijke toegangsystemen die op de markt van de Gemeenschap worden geºxploiteerd moeten de nodige technische capaciteit
bieden voor een kosteneffectieve controleoverdracht waarbij de mogelijkheid wordt geboden voor volledige controle door netwerkexploitanten op lokaal of regionaal niveau op de diensten waarbij
gebruik wordt gemaakt van dergelijke voorwaardelijke toegangsystemen;
b) alle exploitanten van voorwaardelijke-toegangdiensten, ongeacht de
wijze van doorgifte, die diensten voor toegang tot digitale televisiediensten produceren en verhandelen moeten:
 alle omroepen op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende
voorwaarden die in overeenstemming zijn met de communautaire mededingingsregels, technische diensten aanbieden met behulp waarvan de op digitale wijze doorgegeven diensten van de
omroep door gemachtigde kijkers kunnen worden ontvangen
door middel van door de exploitant van de betrokken diensten
beheerde decoders, alsook voldoen aan de communautaire mededingingsregels,
 een afzonderlijke boekhouding voeren met betrekking tot hun
activiteiten als aanbieders van voorwaardelijke toegang;
c) wanneer zij licenties verlenen aan fabrikanten van consumentenapparatuur moeten de houders van industriºle eigendomsrechten
op voorwaardelijke-toegangproducten en -systemen ervoor zorgen
dat dit gebeurt op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden. De houders van dergelijke rechten mogen, rekening houdend met technische en commerciºle factoren, de verlening van
licenties niet ondergeschikt maken aan voorwaarden die een verbod
leggen op dan wel ontradend of ontmoedigend werken ten aanzien
van de verwerking in hetzelfde product van:
 een gemeenschappelijke interface die een verbinding met verschillende andere toegangsystemen mogelijk maakt, of
 voor een ander toegangsysteem kenmerkende functies, mits de
licentiehouder zich houdt aan de redelijke en passende voorwaarden die, wat hem betreft, moeten zorgen voor de veiligheid
van de transacties van de exploitanten van voorwaardelijke-toegangsystemen.
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Deel II  Andere bijbehorende faciliteiten die bij de beoordelingsprocedure van artikel 6, lid 2, in aanmerking moeten
worden genomen

 Toegang tot applicatieprogramma-interfaces (API’s);

 Toegang tot elektronische programmagidsen (EPG’s);

 Toegang tot navigatiesystemen, zoals elektronische programmagidsen (EPG’s);

 Toegang tot digitale radiodiensten.

BIJLAGE II
MINIMUMLIJST VAN PUNTEN DIE MOETEN VOORKOMEN IN
HET DOOR AANGEWEZEN EXPLOITANTEN TE PUBLICEREN
REFERENTIEAANBOD VOOR ONTBUNDELDE TOEGANG TOT
HET AANSLUITNET VAN GETWISTE METALEN ADERPAREN
A. Voorwaarden voor ontbundelde toegang tot het aansluitnet
van getwiste metalen aderparen
1. Netwerkelementen waartoe toegang wordt aangeboden, met in
het bijzonder de volgende elementen:
a) toegang tot het aansluitnet
b) toegang tot het buiten de spraakband liggende deel van het
frequentiespectrum van een aansluitnet, in geval van gedeelde
toegang tot een getwist metalen aderpaar
2. Informatie over de lokatie van de fysieke aansluitpunten (1), beschikbaarheid van het aansluitnet in bepaalde delen van het toegangsnet
3. Technische voorwaarden die verband houden met toegang tot en
gebruik van het aansluitnet, met inbegrip van de technische
kenmerken van de getwiste metalen aderparen
4. Aanvraag- en leveringsprocedures, gebruiksbeperkingen
B. Collocatiediensten
1. Informatie over de betrokken lokaties bij de exploitant (1)
2. Collocatieopties op de in punt 1 genoemde lokaties (waaronder
fysieke collocatie en, in voorkomend geval, collocatie op afstand
en virtuele collocatie)
3. Apparatuurkenmerken: eventuele beperkingen voor apparatuur
die in collocatie kan worden geplaatst
4. Veiligheidsaspecten: door aangewezen exploitanten getroffen
maatregelen om de veiligheid van hun ruimtes te waarborgen

___________
(1) De beschikbaarheid van deze informatie kan in het belang van de openbare
veiligheid beperkt blijven tot de belanghebbende partijen.
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5. Voorwaarden voor de toegang van het personeel van concurrerende exploitanten
6. Veiligheidsnormen
7. Regels voor toewijzing van ruimte wanneer de collocatieruimte
beperkt is
8. Voorwaarden waaronder de begunstigden de lokaties waarop
fysieke collocatie mogelijk is mogen inspecteren of lokaties waarvoor collocatie is geweigerd in verband met ruimtegebrek
C. Informatiesystemen
Voorwaarden voor toegang tot de operationele ondersteunende systemen, informatiesystemen of databases voor reservering, levering,
aanvraag, onderhouds- en reparatieverzoeken en facturering van de
exploitant
D. Leveringsvoorwaarden
1. Termijn waarbinnen moet worden gereageerd op een aanvraag
van diensten en faciliteiten, overeenkomsten inzake het niveau
van de dienst, procedures om gebreken te verhelpen en om terug
te keren naar het normale niveau van dienstverlening en parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening
2. Standaardcontract, inclusief  voorzover van toepassing  vergoeding voor termijnoverschrijding
3. Tarieven of tariefformules: voor elk van bovengenoemde aspecten, functies en faciliteiten
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Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (1)
(2001/C 270 E/25)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 372 def.  2000/0188(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 4 juli 2001)

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 230.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ (1),

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s (2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Ongewijzigd

Overwegende hetgeen volgt:
(1) De resultaten van de openbare raadpleging over de in
1999 ondernomen herziening van het regelgevingskader
voor elektronische communicatie, als weergegeven in de
mededeling van de Commissie van 26 april 2000 (1), hebben de noodzaak bevestigd van een beter geharmoniseerde en lichtere markttoegangsregeling voor elektronische communicatiediensten en -netwerken in de Gemeenschap.

(1) De resultaten van de openbare raadpleging over de in
1999 ondernomen herziening van het regelgevingskader
voor elektronische communicatie, als weergegeven in de
mededeling van de Commissie van 26 april 2000 (3), alsmede de bevindingen van de Commissie in haar mededelingen over het vijfde en over het zesde verslag over de
tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving, hebben de noodzaak bevestigd van een beter geharmoniseerde en lichtere markttoegangsregeling voor elektronische communicatiediensten en -netwerken in de Gemeenschap.

(2) De convergentie tussen verschillende elektronische communicatiediensten en -netwerken en de daarbij gebruikte
technieken maakt de totstandbrenging noodzakelijk van
een machtigingsregeling waarin alle vergelijkbare diensten
op vergelijkbare wijze worden behandeld, ongeacht de
gebruikte technologieºn.

Ongewijzigd

(3) Een zo licht mogelijk systeem moet worden gehanteerd
om het aanbieden van elektronische communicatiediensten en -netwerken mogelijk te maken, teneinde de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatiediensten, te bevorderen en dienstenaanbieders en consumenten
te laten profiteren van de schaalvoordelen van de interne
markt.

(3) Een zo licht mogelijk systeem moet worden gehanteerd
om het aanbieden van elektronische communicatiediensten en -netwerken mogelijk te maken, teneinde de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatiediensten, alsmede pan-Europese communicatienetwerken en
-diensten te bevorderen en dienstenaanbieders en consumenten te laten profiteren van de schaalvoordelen van
de interne markt.
___________

___________
(1) COM(2000) 239.

(1) PB C 123 van 25.4.2001, blz. 55.
(2) PB C (bij schrijven van 16.2.2001 heeft het ComitØ van de Regio’s
laten weten geen advies over deze richtlijn te zullen uitbrengen).
(3) COM(2000) 239.
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(4) Deze doelstellingen kunnen het best worden verwezenlijkt
door middel van een algemene machtiging voor alle elektronische communicatiediensten en -netwerken, waarvoor
geen expliciet besluit of bestuursbehandeling van de nationale regelgevende instantie nodig is en waarvoor kennisgeving de enige procedurele vereiste mag zijn.

C 270 E/183
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Ongewijzigd

(5) De rechten van ondernemingen in het kader van algemene
machtigingen moeten expliciet in die machtigingen worden opgenomen om gelijke concurrentievoorwaarden in
de Gemeenschap te waarborgen en grensoverschrijdende
onderhandelingen over interconnectie tussen openbare
communicatienetwerken te vergemakkelijken.

(6) Het verlenen van specifieke rechten kan noodzakelijk blijven voor het gebruik van radiofrequenties en nummers,
inclusief korte codes, van het nationale nummerplan.
Nummerrechten kunnen ook worden toegekend op basis
van een Europees nummerplan, zoals bijvoorbeeld de virtuele landcode Ð3883 die is toegewezen aan de landen die
deel uitmaken van de Europese Conferentie voor Post en
Telecommunicatie (CEPT). Die gebruiksrechten mogen niet
worden beperkt, tenzij dit onvermijdelijk is in verband
met de schaarsheid van radiofrequenties en de noodzaak
om een efficiºnt gebruik daarvan te waarborgen.

(7) De voorwaarden die aan de algemene machtiging en aan
de specifieke gebruiksrechten kunnen worden verbonden
moeten beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is om
de naleving van de essentiºle voorwaarden en verplichtingen krachtens het Gemeenschapsrecht te verzekeren.

(8) Specifieke verplichtingen voor aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken op grond
van hun aanmerkelijke marktmacht als omschreven in
Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten],
die overeenkomstig het Gemeenschapsrecht kunnen worden opgelegd, moeten gescheiden worden van de algemene rechten en verplichtingen in het kader van de algemene machtiging.

(9) De algemene machtiging mag alleen voorwaarden bevatten die specifiek zijn voor de sector elektronische communicatie. Er mogen geen voorwaarden worden opgelegd
die reeds van toepassing zijn krachtens andere bestaande
nationale wetgeving die niet specifiek is voor de sector
elektronische communicatie.

(9) De algemene machtiging mag alleen voorwaarden bevatten die specifiek zijn voor de sector elektronische communicatie. Er mogen geen voorwaarden worden opgelegd
die reeds van toepassing zijn krachtens andere bestaande
nationale wetgeving die niet specifiek is voor de sector
elektronische communicatie. De nationale regelgevende
instanties mogen de netwerkexploitanten en aanbieders
van diensten evenwel volledig informeren over andere
wetgeving die voor hun bedrijf van belang is, bij voorbeeld door verwijzingen op hun websites.
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(10) Wanneer de vraag naar radiofrequenties in een bepaald
bereik groter is dan het aantal beschikbare frequenties,
moeten bij de toewijzing van de frequenties passende en
transparante procedures worden gevolgd teneinde discriminatie te vermijden en een optimaal gebruik van dit
schaarse goed te waarborgen.

25.9.2001

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

(11) Wanneer de geharmoniseerde toewijzing van radiofrequenties aan bepaalde ondernemingen op Europees niveau
is overeengekomen, dienen de lidstaten dergelijke overeenkomsten strikt toe te passen bij het verlenen van gebruiksrechten voor radiofrequenties van het nationale frequentieplan.

(12) Aanbieders van elektronische communicatiediensten en
-netwerken kunnen een bevestiging nodig hebben van
hun rechten in het kader van de algemene machtiging
met betrekking tot interconnectie en doorgangsrechten,
met name om onderhandelingen met andere, regionale
of lokale, overheden of met dienstenaanbieders in andere
lidstaten te vergemakkelijken. Hiertoe dienen de nationale
regelgevende instanties op verzoek of automatisch verklaringen aan ondernemingen af te geven naar aanleiding
van een kennisgeving in het kader van de algemene machtiging.

(12 bis) Wanneer een onderneming van mening is dat de beslissing over haar aanvraag om doorgangsrechten niet
in overeenstemming is met de grondbeginselen van de
richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten of wanneer een dergelijke beslissing ten onrechte vertraging ondervindt, dient zij het recht te
hebben overeenkomstig die richtlijn beroep tegen een
dergelijke beslissing of bezwaar tegen een dergelijke
vertraging aan te tekenen.

(13) De sancties voor het niet-voldoen aan de voorwaarden in
het kader van de algemene machtiging moeten in verhouding staan tot de inbreuk. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden geldt intrekking van het recht om elektronische communicatiediensten aan te bieden of het recht
om radiofrequenties of nummers te gebruiken wanneer
een onderneming niet aan een of meerdere voorwaarden
in het kader van de algemene machtiging voldoet, als
onevenredige maatregel. Dit doet geen afbreuk aan de
dringende maatregelen die de lidstaten kunnen nemen
bij ernstige bedreigingen van de openbare orde, de veiligheid, de gezondheid of economische en commerciºle belangen van andere ondernemingen. De richtlijn mag evenmin afbreuk doen aan vorderingen tot schadevergoeding
tussen ondernemingen op grond van nationaal recht.

Ongewijzigd
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(14) Het onderwerpen van dienstenaanbieders aan verplichtingen inzake rapportage en informatieverstrekking kan zowel voor de onderneming als voor de betrokken nationale
regelgevende instantie bezwaarlijk zijn. Dergelijke verplichtingen behoren daarom evenredig en objectief gerechtvaardigd te zijn en beperkt te blijven tot het strikt
noodzakelijke. Er behoeft niet te worden geºist dat systematisch en regelmatig wordt aangetoond dat is voldaan
aan alle in het kader van de algemene machtiging geldende of aan de gebruiksrechten gekoppelde voorwaarden.
Ondernemingen hebben het recht te weten voor welke
doeleinden de informatie die zij moeten verstrekken zal
worden gebruikt. De verstrekking van informatie mag
geen voorwaarde voor markttoegang zijn. Deze richtlijn
mag geen afbreuk doen aan de verplichtingen van de
lidstaten om alle nodige informatie te verstrekken voor
de verdediging van communautaire belangen in de context
van internationale overeenkomsten.
(15) Aanbieders van elektronische communicatiediensten kunnen worden verplicht tot betaling van een administratieve
bijdrage ter financiering van de werkzaamheden van de
nationale regelgevende instantie bij het beheer van het
machtigingsstelsel en het verlenen van gebruiksrechten.
Dergelijke bijdragen mogen het bedrag van de feitelijke
administratieve kosten van die werkzaamheden niet overschrijden. Hiertoe dient te worden gezorgd voor transparantie ter zake van de inkomsten en de uitgaven van
de nationale regelgevende instanties, door middel van een
jaarlijkse rapportage over het totale bedrag aan ontvangen
bijdragen en de totale administratiekosten. Dit stelt ondernemingen in staat te controleren of de administratiekosten
en de bijdragen met elkaar in overeenstemming zijn. De
administratieve bijdragen mogen niet als belemmering
voor markttoegang fungeren. De bijdragen moeten
daarom naar evenredigheid worden verdeeld op basis
van de omzet voor de relevante diensten van de betrokken
onderneming zoals die is berekend over het boekjaar dat
voorafgaat aan het jaar waarvoor de administratieve bijdrage wordt betaald. Door kleine en middelgrote ondernemingen behoeft geen administratieve bijdrage te worden
betaald.
(16) Naast administratieve bijdragen kan voor het gebruik van
radiofrequenties en nummers een heffing worden ingesteld, als middel om een optimaal gebruik van deze goederen te waarborgen. Dergelijke heffingen mogen geen
belemmering vormen voor de ontwikkeling van innovatieve diensten en concurrentie in de markt.

(16) Naast administratieve bijdragen kan voor het gebruik van
radiofrequenties en nummers een heffing worden ingesteld, als middel om een optimaal gebruik van deze goederen te waarborgen. Dergelijke heffingen mogen geen
belemmering vormen voor de ontwikkeling van innovatieve diensten en concurrentie in de markt. Als voor de
toekenning van een doorgangsrecht tot dusver nog geen
heffing is ingesteld of enige andere tegenprestatie met een
gelijkwaardig effect wordt verlangd, moet deze praktijk
worden gehandhaafd.

(17) De lidstaten kunnen wijzigingen aanbrengen in rechten,
voorwaarden, procedures, bijdragen en heffingen met betrekking tot algemene machtigingen en gebruiksrechten
wanneer dat objectief gerechtvaardigd is. Dergelijke wijzigingen moeten tijdig en op passende wijze ter kennis van
alle belanghebbende partijen worden gebracht, zodat deze
voldoende gelegenheid wordt geboden om hun standpunt
ten aanzien van de wijzigingen naar voren te brengen.

Ongewijzigd
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(18) De beoogde transparantie vereist dat dienstenaanbieders,
consumenten en andere belanghebbende partijen gemakkelijk toegang hebben tot alle informatie betreffende rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen, heffingen en besluiten inzake het aanbieden van elektronische communicatiediensten, gebruiksrechten voor radiofrequenties en
nummers, nationale frequentiegebruiksplannen en nationale nummerplannen. De nationale regelgevende instanties hebben een belangrijke functie bij het verstrekken en
actualiseren van dergelijke informatie en het centraliseren
van alle relevante informatie in verband met doorgangsrechten wanneer dergelijke rechten op een ander bestuursniveau worden beheerd.
(19) Er moet op worden toegezien dat de interne markt goed
functioneert in combinatie met de nationale machtingsstelsels in het kader van deze richtlijn. Naar aanleiding
van de resultaten van dit toezicht kunnen verdere harmonisatiemaatregelen noodzakelijk blijken indien er nog
steeds belemmeringen voor de interne markt blijven bestaan. Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken
en -diensten] voorziet in een procedureel kader voor dergelijke maatregelen.
(20) De vervanging van de op de datum van inwerkingtreding
van deze richtlijn bestaande machtigingen door de algemene machtiging en de individuele gebruiksrechten overeenkomstig deze richtlijn, mag niet leiden tot een verzwaring van de verplichtingen voor dienstenaanbieders die
met een bestaande machtiging werken of tot een beperking van hun rechten, tenzij dit een negatief effect zou
hebben op de rechten en verplichtingen van andere ondernemingen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel en toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn heeft tot doel een interne markt voor elektronische communicatiediensten tot stand te brengen door middel van harmonisatie en vereenvoudiging van de regels en
voorwaarden inzake machtigingen, teneinde het aanbieden
van elektronische communicatiediensten en -netwerken in de
Gemeenschap te vergemakkelijken.
2.
Deze richtlijn is van toepassing op alle machtigingen in
verband met het aanbieden van elektronische communicatiediensten en -netwerken.

Artikel 2
Definities
De in Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten]
gegeven definities zijn van toepassing.
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Artikel 3
Algemene machtiging voor elektronische communicatiediensten en -netwerken
1.
De lidstaten beletten een onderneming niet elektronische
communicatiediensten en -netwerken aan te bieden, tenzij dat
noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.

2.
Het aanbieden van elektronische communicatiediensten
en -netwerken kan alleen worden onderworpen aan een algemene machtiging. Van de betrokken onderneming kan worden
verlangd dat zij een kennisgeving indient, maar niet dat zij een
expliciet besluit of andere bestuurshandeling van de nationale
regelgevende instantie moet verkrijgen alvorens de uit de machtiging voortvloeiende rechten te kunnen uitoefenen. Na kennisgeving te hebben gedaan kan een onderneming haar commerciºle activiteiten aanvangen, waar nodig met inachtneming
van de bepalingen inzake gebruiksrechten van de artikelen 5, 6
en 7.

2.
Het aanbieden van elektronische communicatiediensten
en -netwerken kan alleen worden onderworpen aan een algemene machtiging, die voor het gehele grondgebied van de desbetreffende lidstaat geldt. Van de betrokken onderneming kan
worden verlangd dat zij een kennisgeving indient, maar niet dat
zij een expliciet besluit of andere bestuurshandeling van de
nationale regelgevende instantie moet verkrijgen alvorens de
uit de machtiging voortvloeiende rechten te kunnen uitoefenen.
Na kennisgeving te hebben gedaan kan een onderneming haar
commerciºle activiteiten aanvangen, waar nodig met inachtneming van de bepalingen inzake gebruiksrechten van de artikelen 5, 6 en 7.

3.
De in lid 2 bedoelde kennisgeving behelst niet meer dan
een verklaring waarmee een natuurlijke of rechtspersoon de
nationale regelgevende instantie in kennis stelt van zijn voornemen om te beginnen met het aanbieden van elektronische
communicatienetwerken of -diensten en de indiening van de
minimale informatie die nodig is om de nationale regelgevende
instantie in staat te stellen een register van aanbieders van
elektronische communicatiediensten en -netwerken bij te houden. Deze informatie moet beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is voor de identificatie van de aanbieder en zijn contactpersonen, zijn adres en een korte beschrijving van de dienst
die zal worden aangeboden.

Ongewijzigd

Artikel 4
Minimumlijst van uit de algemene machtiging voortvloeiende rechten
Ondernemingen de overeenkomstig artikel 3 zijn gemachtigd
hebben om:

Op grond van een algemene machtiging hebben ondernemingen het recht:

a) elektronische communicatiediensten aan te bieden aan het
publiek en

a) elektronische communicatiediensten -en netwerken aan te
bieden;

b) te onderhandelen over interconnectie met andere aanbieders
van algemeen beschikbare communicatiediensten die ongeacht waar in de Gemeenschap onder een algemene machtiging vallen, overeenkomstig Richtlijn [inzake toegang tot en
interconnectie van elektronische communicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten];

b) te onderhandelen over interconnectie met andere aanbieders
van algemeen beschikbare communicatienetwerken die ongeacht waar in de Gemeenschap onder een algemene machtiging vallen, overeenkomstig Richtlijn . . ./. . ./EG van het
Europees Parlement en van de Raad van . . . [inzake toegang
tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten];
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c) elektronische communicatienetwerken tot stand te brengen
en de noodzakelijke doorgangsrechten toegewezen te krijgen
overeenkomstig Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken
en -diensten];

c) elektronische communicatienetwerken tot stand te brengen
en de noodzakelijke doorgangsrechten aan te vragen overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten];

d) in staat te worden gesteld om te worden aangewezen om
onderdelen van een universele-dienstverplichting aan te bieden op het gehele nationale grondgebied of in een deel
daarvan, overeenkomstig Richtlijn [inzake de universele
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische
communicatienetwerken en -diensten].

d) in staat te worden gesteld om te worden aangewezen om
onderdelen van een universele-dienstverplichting aan te bieden op het gehele nationale grondgebied of in een deel
daarvan, overeenkomstig Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees Parlement en van de Raad van . . . [inzake de universele
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische
communicatienetwerken en -diensten].

Artikel 5

Ongewijzigd

Recht op het gebruik van radiofrequenties en nummers
1.
Waar mogelijk, in het bijzonder indien het gevaar van
schadelijke interferentie te verwaarlozen is, onderwerpen de
lidstaten het gebruik van radiofrequenties niet aan het verlenen
van individuele gebruiksrechten, maar nemen zij de voorwaarden voor het gebruik van dergelijke radiofrequenties op in de
algemene machtiging.

2.
Wanneer individuele rechten moeten worden verleend
voor het gebruik van radiofrequenties en nummers, verlenen
de lidstaten die rechten op verzoek aan alle ondernemingen die
diensten aanbieden in het kader van de algemene machtiging,
met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 6 en 7
en alle andere regels die een efficiºnt gebruik van deze middelen moeten waarborgen overeenkomstig Richtlijn [inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten].

Deze gebruiksrechten worden verleend via open, niet-discriminerende en transparante procedures. Bij het verlenen van gebruiksrechten specificeren de lidstaten of en onder welke voorwaarden deze kunnen worden overgedragen, overeenkomstig
artikel 8 van Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten]. Wanneer lidstaten gebruiksrechten verlenen voor
een bepaalde termijn, moet de duur zijn aangepast aan de
betrokken dienst.

Deze gebruiksrechten worden verleend via open, niet-discriminerende en transparante procedures. Bij het verlenen van gebruiksrechten specificeren de lidstaten of en onder welke voorwaarden deze op initiatief van de houder van de rechten kunnen worden overgedragen, overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten]. Wanneer lidstaten gebruiksrechten verlenen voor een bepaalde termijn,
moet de duur zijn aangepast aan de betrokken dienst.

3.
Besluiten over gebruiksrechten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de
aanvraag door de bevoegde instantie genomen, meegedeeld
en gepubliceerd wat nummers betreft, en uiterlijk binnen zes
weken na ontvangst van de aanvraag door de bevoegde instantie wat radiofrequenties betreft.

3.
Besluiten over gebruiksrechten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de
volledige aanvraag door de bevoegde instantie genomen, meegedeeld en gepubliceerd wat nummers betreft, en uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag door de bevoegde
instantie wat radiofrequenties betreft.
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4.
De lidstaten beperken het verlenen van gebruiksrechten
niet, behalve wanneer dat noodzakelijk is om een optimaal
gebruik van radiofrequenties te waarborgen en overeenkomstig
artikel 7. De lidstaten verlenen rechten om spectrum te gebruiken voor zover dat beschikbaar is.

4.
De lidstaten beperken het aantal te verlenen gebruiksrechten niet, behalve wanneer dat noodzakelijk is om een optimaal
gebruik van radiofrequenties te waarborgen en overeenkomstig
artikel 7. De lidstaten verlenen rechten om spectrum te gebruiken voor zover dat beschikbaar is.

Artikel 6
Voorwaarden die aan de algemene machtiging en de gebruiksrechten voor radiofrequenties en gebruiksrechten
voor nummers kunnen worden gekoppeld
1.
De algemene machtiging voor het aanbieden van elektronische communicatiediensten en -netwerken en de gebruiksrechten voor radiofrequenties en gebruiksrechten voor nummers worden alleen aan de respectievelijk in de delen A, B
en C van de bijlage genoemde voorwaarden onderworpen.
Deze voorwaarden moeten objectief gerechtvaardigd zijn in
relatie tot de betrokken dienst, alsmede niet-discriminerend,
proportioneel en transparant zijn.
2.
Specifieke verplichtingen die kunnen worden opgelegd
aan aanbieders van elektronische communicatiediensten en
-netwerken met aanmerkelijke marktmacht in de zin van artikel
8 van Richtlijn [inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten]
of die zijn aangewezen voor het aanbieden van de universele
dienst overeenkomstig Richtlijn [inzake de universele dienst en
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten], moeten juridisch gescheiden zijn
van de algemene rechten en verplichtingen in het kader van de
algemene machtiging. Met het oog op transparantie ten aanzien
van ondernemingen, worden de criteria en procedures voor het
opleggen van dergelijke specifieke verplichtingen aan individuele ondernemingen in de algemene machtiging genoemd.
3.
In de algemene machtiging worden alleen voorwaarden
als genoemd in deel A van de bijlage opgenomen die specifiek
zijn voor de betrokken sector, en worden geen voorwaarden
opgenomen die reeds krachtens andere nationale wetgeving
voor ondernemingen gelden.
4.
De lidstaten leggen de voorwaarden van de algemene
machtiging niet nogmaals op wanneer zij het recht verlenen
om radiofrequenties of nummers te gebruiken.

Artikel 7
Procedure voor beperkte verlening van rechten om
radiofrequenties te gebruiken
1.
Wanneer een lidstaat overweegt de verlening van gebruiksrechten voor radiofrequenties te beperken, dient hij:
a) voldoende rekening te houden met de noodzaak de voordelen voor de gebruikers te maximaliseren en de ontwikkeling van de mededinging te bevorderen,

Ongewijzigd
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b) alle belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers
en consumenten, voldoende gelegenheid en minimaal 30
dagen de tijd te geven om hun standpunt met betrekking
tot een eventuele beperking kenbaar te maken,
c) het besluit tot beperking van het verlenen van gebruiksrechten met opgave van redenen bekend te maken,
d) de beperking met een redelijke regelmaat of op verzoek van
ondernemingen te herzien, en
e) een uitnodiging te doen tot het indienen van aanvragen
voor gebruiksrechten.
2.
Wanneer een lidstaat van oordeel is dat er meer rechten
voor het gebruik van radiofrequenties kunnen worden verleend,
maakt hij dit bekend en doet hij een uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor deze rechten.
3.
Wanneer de verlening van gebruiksrechten voor radiofrequenties moet worden beperkt, verlenen de lidstaten deze rechten op basis van objectieve, niet-discriminerende, gedetailleerde,
transparante en evenredige selectiecriteria. Bij de selectie moet
voldoende rekening worden gehouden met de noodzaak de
ontwikkeling van de mededinging en van innoverende diensten
te bevorderen en de voordelen voor de gebruikers te maximaliseren.
4.
Wanneer biedingsprocedures worden toegepast kunnen
de lidstaten de in artikel 5, lid 3, genoemde termijn van zes
weken verlengen zolang als nodig is om ervoor te zorgen dat
deze procedures eerlijk, redelijk, open en doorzichtig zijn voor
alle belanghebbende partijen, welke verlenging echter niet meer
dan zes maanden mag bedragen.
Deze termijnen doen geen afbreuk aan toepasselijke internationale overeenkomsten betreffende het gebruik van radiofrequenties en posities in de ruimte.

Artikel 8
Geharmoniseerde toewijzing van radiofrequenties
Wanneer het gebruik van radiofrequenties is geharmoniseerd
en de voorwaarden en procedures voor toegang zijn overeengekomen, overeenkomstig Beschikking [inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap] en andere communautaire voorschriften, verlenen
de lidstaten het recht om radiofrequenties te gebruiken in volledige overeenstemming daarmee. Zij voeren geen voorwaarden, aanvullende criteria of procedures in die de correcte uitvoering van de geharmoniseerde toewijzing van radiofrequenties zouden kunnen beperken, wijzigen of vertragen.
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Artikel 9
Verklaringen om de uitoefening van doorgangs- en interconnectierechten te vergemakkelijken
Op verzoek van een onderneming geeft een lidstaat binnen een
week verklaringen af waarin wordt bevestigd dat de onderneming gemachtigd is doorgangsrechten te vragen en/of te
onderhandelen over interconnectie in het kader van de algemene machtiging teneinde de uitoefening van deze rechten op
andere bestuursniveaus of tegenover andere ondernemingen te
vergemakkelijken. In voorkomend geval kunnen dergelijke verklaringen ook automatisch worden afgegeven naar aanleiding
van een kennisgeving overeenkomstig artikel 3, lid 2.

Artikel 10
Nakoming van de voorwaarden van de algemene machtiging of gebruiksrechten

1.
De nationale regelgevende instanties kunnen eisen dat
ondernemingen die onder de algemene machtiging vallende
elektronische communicatiediensten en -netwerken aanbieden
of gebruiksrechten hebben ten aanzien van radiofrequenties
of nummers, de nodige informatie verstrekken om na te gaan
of wordt voldaan aan de voorwaarden van de algemene machtiging of de gebruiksrechten, overeenkomstig artikel 11.

2.
Indien een nationale regelgevende instantie van oordeel is
dat een onderneming niet voldoet aan een of meerdere voorwaarden van de algemene machtiging of de gebruiksrechten,
deelt zij dit aan de onderneming mee en geeft zij de onderneming een redelijke gelegenheid om binnen een maand na de
mededeling of binnen een andere tussen de betrokken onderneming en de nationale regelgevende instantie overeengekomen
termijn haar standpunt kenbaar te maken of een eind te maken
aan eventuele inbreuken.

2.
Indien een nationale regelgevende instantie van oordeel is
dat een onderneming niet voldoet aan een of meerdere voorwaarden van de algemene machtiging of de gebruiksrechten,
deelt zij dit aan de onderneming mee en geeft zij de onderneming een redelijke gelegenheid om binnen een maand na de
mededeling of binnen een andere tussen de betrokken onderneming en de nationale regelgevende instantie overeengekomen
termijn haar standpunt kenbaar te maken of een eind te maken
aan eventuele inbreuken. Bij herhaalde inbreuk op de voorwaarden kan de nationale regelgevende instantie deze termijn
bekorten.

3.
Indien de betrokken onderneming binnen de in lid 2
genoemde termijn geen eind maakt aan de inbreuken, neemt
de nationale regelgevende instantie de nodige passende maatregelen om naleving van de voorwaarden te verzekeren. De
maatregelen en de daaraan ten grondslag liggende redenen
worden binnen een week na de vaststelling en ten minste
een week voor de inwerkingtreding ervan aan de betrokken
onderneming meegedeeld.

Ongewijzigd

4.
Bij ernstige en herhaalde inbreuk op de voorwaarden van
de algemene machtiging, de gebruiksrechten of de specifieke
voorwaarden mogen de nationale regelgevende instanties, indien de in lid 3 bedoelde maatregelen om naleving van de
voorwaarden te verzekeren hun uitwerking hebben gemist,
een onderneming verbieden nog langer elektronische communicatiediensten of -netwerken aan te bieden, dan wel de
gebruiksrechten opschorten of intrekken.
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4.
Wanneer een inbreuk op de voorwaarden van de algemene machtiging of gebruiksrechten een directe en ernstige
bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid, of ernstige economische of bedrijfstechnische problemen voor andere aanbieders of gebruikers van elektronische communicatiediensten of -netwerken tot
gevolg heeft, kunnen de lidstaten tussentijdse spoedmaatregelen
nemen om een eind te maken aan de situatie. De betrokken
onderneming krijgt vervolgens een redelijke gelegenheid om
haar standpunt kenbaar te maken en oplossingen voor te stellen.

5.
Wanneer een inbreuk op de voorwaarden van de algemene machtiging of gebruiksrechten een directe en ernstige
bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid, of ernstige economische of bedrijfstechnische problemen voor andere aanbieders of gebruikers van elektronische communicatiediensten of -netwerken tot
gevolg heeft, kunnen de lidstaten tussentijdse spoedmaatregelen
nemen om een eind te maken aan de situatie. De betrokken
onderneming krijgt vervolgens een redelijke gelegenheid om
haar standpunt kenbaar te maken en oplossingen voor te stellen.

5.
Ondernemingen hebben het recht beroep in te stellen
tegen maatregelen die lidstaten krachtens dit artikel nemen,
overeenkomstig de in artikel 4 van Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten] bedoelde procedure.

6.
Ondernemingen hebben het recht beroep in te stellen
tegen maatregelen die lidstaten krachtens dit artikel nemen,
overeenkomstig de in artikel 4 van Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten] bedoelde procedure.

Artikel 11
Informatie die moet worden verstrekt in het kader van de
algemene machtiging en voor gebruiksrechten
1.
Onverminderd de informatie- en rapportageverplichtingen krachtens andere nationale wetgeving dan de algemene
machtiging verplichten de lidstaten de ondernemingen niet
om in het kader van de algemene machtiging meer informatie
te verstrekken dan passend en objectief gerechtvaardigd is voor:
a) systematische controle op de naleving van de voorwaarden
1 en 2 van deel A, voorwaarde 6 van deel B en voorwaarde
5 van deel C van de bijlage en op de naleving van de in
artikel 6, lid 2, genoemde verplichtingen;
b) controle per geval op de naleving van voorwaarden als
genoemd in de bijlage wanneer een klacht is ontvangen of
wanneer de nationale regelgevende instantie andere redenen
heeft om aan te nemen dat niet aan een voorwaarde wordt
voldaan;
c) biedingsprocedures voor radiofrequenties;
d) publicatie van vergelijkende overzichten van kwaliteit en
prijs van diensten ten behoeve van de consumenten;
e) duidelijk omschreven statistische doeleinden;
f) marktonderzoek voor de toepassing van Richtlijn [inzake
toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten] of Richtlijn [inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten];

Ongewijzigd
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Het verstrekken van de in de eerste alinea, onder a), b), d), e) en
f), bedoelde informatie kan niet verplicht worden gesteld voorafgaand aan of als voorwaarde voor toegang tot de markt.
2.
Wanneer lidstaten ondernemingen verplichten informatie
te verstrekken als bedoeld in lid 1, delen zij hen mee voor welk
bepaald doel de informatie zal worden gebruikt.

Artikel 12
Administratieve bijdragen

1.
Administratieve bijdragen die worden geheven van ondernemingen die diensten aanbieden in het kader van de algemene
machtiging,
a) dienen uitsluitend ter dekking van de administratiekosten
van het beheer, de controle en de toepassing van het geldende algemene machtigingsstelsel en van het verlenen van
gebruiksrechten en
b) worden omgeslagen over individuele ondernemingen op basis van de omzet die de onderneming op de binnenlandse
markt van de lidstaat die de bijdrage heft, in het laatste
boekjaar heeft behaald met de onder de algemene machtiging vallende diensten of met de diensten waarvoor de gebruiksrechten zijn verleend.

2.
Ondernemingen die met de in lid 1, onder b) bedoelde
diensten een jaaromzet behalen van minder dan 10 miljoen
EUR, zijn van betaling van administratieve bijdragen vrijgesteld.

3.
Wanneer lidstaten administratieve bijdragen heffen, publiceren zij een jaarlijks overzicht van hun administratieve kosten
en het totale bedrag van de geïnde bijdragen. Indien het totaal
van de geïnde bijdragen hoger is dan de administratieve kosten,
vinden in het daaropvolgende jaar de nodige aanpassingen
plaats.

Artikel 13

3.
Wanneer lidstaten administratieve bijdragen heffen, publiceren zij een voldoende gedetailleerd jaarlijks overzicht van hun
administratieve kosten en het totale bedrag van de geïnde bijdragen. In het licht van het verschil tussen het totaal van de
geïnde bijdragen en de administratieve kosten, vinden in het
daaropvolgende jaar de nodige aanpassingen plaats.

Ongewijzigd

Heffingen voor gebruiksrechten en doorgangsrechten

1.
De lidstaten kunnen de toewijzende instantie toestaan de
gebruiksrechten voor radiofrequenties, nummers of doorgangsrechten te onderwerpen aan heffingen die ten doel hebben een
optimaal gebruik van deze middelen te waarborgen. Deze heffingen moeten niet-discriminerend, transparant en objectief gerechtvaardigd zijn en in verhouding staan tot het beoogde doel,
waarbij met name rekening wordt gehouden met de noodzaak
om de ontwikkeling van innoverende diensten en de mededinging te bevorderen

1.
De lidstaten kunnen de toewijzende instantie toestaan de
gebruiksrechten voor radiofrequenties, nummers of doorgangsrechten te onderwerpen aan heffingen die ten doel hebben een
optimaal gebruik van deze middelen te waarborgen. Deze heffingen moeten niet-discriminerend, transparant en objectief gerechtvaardigd zijn en in verhouding staan tot het beoogde doel,
en niet ingaan tegen de noodzaak om:
 ervoor te zorgen dat de gebruikers een maximaal voordeel
behalen in de zin van keuze, prijs, kwaliteit en prijs/kwaliteitverhouding;
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 ervoor te zorgen dat de concurrentie in de elektronische
communicatiesector niet wordt vervalst of beperkt;
 efficiºnte investeringen in infrastructuur en innovatie aan te
moedigen;
 belemmeringen voor de werking van de interne markt te
voorkomen en gelijke regels voor iedereen in de Europese
Unie te laten gelden.
2.
Wanneer heffingen voor gebruiksrechten op radiofrequenties in het kader van vergelijkende selectieprocedures uitsluitend of gedeeltelijk bestaan uit een ØØnmalig bedrag, dient een
geschikte betalingsregeling te worden aangeboden teneinde ervoor te zorgen dat dergelijke heffingen in de praktijk niet
leiden tot een selectie op basis van criteria die geen verband
houden met de doelstelling van het garanderen van een optimaal gebruik van radiofrequenties.
3.
Wanneer een nationale regelgevende instantie voornemens is maatregelen op grond van dit artikel te nemen, geeft
zij kennis van dergelijke beoogde maatregelen overeenkomstig
artikel 6, leden 2, 3 en 4, van Richtlijn . . ./. . ./EG [inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten].
Artikel 14

Ongewijzigd

Wijziging van rechten en verplichtingen
1.
De lidstaten kunnen de rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen en heffingen die van toepassing zijn bij algemene
machtigingen en gebruiksrechten of doorgangsrechten in objectief gerechtvaardigde gevallen en binnen redelijke proporties
wijzigen. De lidstaten maken hun voornemen om dergelijke
wijzigingen aan te brengen op passende wijze bekend en geven
belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers en consumenten, lang genoeg en minimaal 4 weken de tijd om hun
standpunt met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen kenbaar te maken.

1.
De lidstaten kunnen de rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen en heffingen die van toepassing zijn bij algemene
machtigingen en gebruiksrechten of doorgangsrechten in objectief gerechtvaardigde gevallen en binnen redelijke proporties
wijzigen. De lidstaten maken hun voornemen om dergelijke
wijzigingen aan te brengen op passende wijze bekend en geven
belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers en consumenten, lang genoeg, in verhouding tot de economische of
operationele uitwerking van de voorgenomen wijziging, doch
minimaal 4 weken de tijd om hun standpunt met betrekking
tot de voorgestelde wijzigingen kenbaar te maken overeenkomstig de procedure van artikel 6, lid 1, van de Richtlijn [inzake
een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten].
2.
De lidstaten mogen de doorgangsrechten niet drastisch
beperken of intrekken vóór het verstrijken van de periode
waarvoor zij zijn toegekend, tenzij dit noodzakelijk is uit
hoofde van openbare veiligheid of orde. In dergelijke gevallen
dient aan aanbieders van elektronische communicatiediensten
en -netwerken een passende compensatie te worden geboden.

Artikel 15
Publicatie van informatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle relevante informatie
over rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen, heffingen en
besluiten betreffende algemene machtigingen en gebruiksrechten op zodanige wijze wordt gepubliceerd en geactualiseerd dat
alle belanghebbende partijen gemakkelijk toegang hebben tot
deze informatie.

Ongewijzigd
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2.
Wanneer bijdragen, heffingen, procedures en voorwaarden met betrekking tot doorgangsrechten worden vastgesteld
op verschillende bestuursniveaus, publiceren en actualiseren
de lidstaten een register van al deze bijdragen, heffingen, procedures en voorwaarden, op zodanige wijze dat alle belanghebbende partijen gemakkelijk toegang hebben tot deze informatie.

2.
Wanneer bijdragen, heffingen, procedures en voorwaarden met betrekking tot doorgangsrechten worden vastgesteld
op verschillende bestuursniveaus, publiceren en actualiseren
de lidstaten een register van al deze bijdragen, heffingen, procedures en voorwaarden, alsmede nadere gegevens over de
terzake bevoegde autoriteiten voor ieder afzonderlijk geval,
op zodanige wijze dat alle belanghebbende partijen gemakkelijk
toegang hebben tot deze informatie.

Artikel 16

Ongewijzigd

Werking van de interne markt
Wanneer uiteenlopende nationale bijdragen, heffingen, procedures of voorwaarden met betrekking tot de algemene machtiging of het verlenen van gebruiksrechten leiden tot belemmeringen voor de interne markt, kan de Commissie maatregelen
voorstellen om deze bijdragen, heffingen, procedures of voorwaarden te harmoniseren overeenkomstig de procedure van
artikel 19, lid 3, van Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken
en -diensten].
Teneinde eventuele belemmeringen voor de interne markt te
kunnen vaststellen, evalueert de Commissie op gezette tijden
het functioneren van de nationale machtigingsstelsels en de
ontwikkeling van grensoverschrijdende dienstverlening in de
Gemeenschap en brengt zij hierover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 17
Bestaande machtigingen

1.
De lidstaten brengen de op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn reeds bestaande machtigingen uiterlijk
op 31 december 2001 in overeenstemming met de bepalingen
van deze richtlijn.

2.
Wanneer de toepassing van lid 1 leidt tot een beperking
van de rechten of een verzwaring van de verplichtingen in het
kader van reeds bestaande machtigingen, kunnen de lidstaten
de geldigheid van die rechten of voorwaarden verlengen tot
uiterlijk 30 juni 2002, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten van andere ondernemingen krachtens het Gemeenschapsrecht. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van deze
verlengingen en de redenen daarvoor.

3.
Indien vóór de omzetting van deze richtlijn reeds administratieve bijdragen voor machtigingen werden geïnd met betrekking tot de periode na de datum van inwerkingtreding,
wordt een overeenkomstige korting verleend op de bedragen
die vanaf de datum van inwerkingtreding van deze inrichting
verschuldigd zijn.
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Artikel 18
Omzetting in nationaal recht
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2001 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de
bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen alsmede van elke latere wijziging
van die bepalingen.
Artikel 19
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 20
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE
Deze bijlage bevat de volledige lijst van voorwaarden die kunnen
worden gekoppeld aan algemene machtigingen (deel A), rechten
om radiofrequenties te gebruiken (deel B) en rechten om nummers te gebruiken (deel C) als bedoeld in artikel 6, lid 1, en
artikel 11, lid 1, onder a), van deze richtlijn
A. Voorwaarden die aan de algemene machtiging kunnen worden verbonden
1. Financiºle bijdrage voor de financiering van universele dienstverlening overeenkomstig de richtlijn [inzake de universele
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot communicatienetwerken en -diensten]
2. Administratieve vergoedingen overeenkomstig artikel 12 van
deze richtlijn.
3. Interoperabiliteit van diensten en interconnectie van netwerken
overeenkomstig de richtlijn [inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende
faciliteiten]
4. Toegankelijkheid van nummers van het nationale nummerplan
voor eindgebruikers overeenkomstig de richtlijn [inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten]
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5. Milieuvoorschriften en stedenbouwkundige en planologische
voorschriften, met inbegrip van voorwaarden in verband met
het verlenen van toegang tot openbaar of particulier terrein en
voorwaarden in verband met collocatie en gedeeld gebruik van
faciliteiten overeenkomstig de richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten]
6. Verplichte doorgifte van nader gespecificeerde radio- en tv-uitzendingen overeenkomstig de richtlijn [inzake de universele
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische
communicatienetwerken en -diensten]
7. Voor de sector elektronische communicatie specifieke bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer overeenkomstig de richtlijn [betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie]
8. Voor de sector elektronische communicatie specifieke voorschriften inzake consumentenbescherming met inbegrip van
voorwaarden overeenkomstig de richtlijn [inzake de universele
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische
communicatienetwerken en -diensten]
9. Verplichtingen in verband met de inhoud van uitzendingen, in
het bijzonder die betreffende de bescherming van minderjarigen
overeenkomstig artikel 2 bis, punt 2, van Richtlijn 89/552/EEG
van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten,
gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement
en de Raad.
10. Informatie die moet worden verstrekt in het kader van een
kennisgevingsprocedure overeenkomstig artikel 3, lid 3, van
deze richtlijn, en voor andere doeleinden als bedoeld in artikel
11 van deze richtlijn.
11. Mogelijkheid van legale onderschepping door de bevoegde nationale instanties overeenkomstig de richtlijn [betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie] en Richtlijn 95/46/EG.
12. Voorwaarden voor gebruik tijdens grote rampen om de communicatie tussen hulpdiensten en overheidsinstanties te waarborgen en uitzendingen voor het publiek mogelijk te maken.
13. Maatregelen ter beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden die worden veroorzaakt
door elektronische communicatienetwerken, overeenkomstig
het Gemeenschapsrecht.

B. Voorwaarden die aan gebruiksrechten voor radiofrequenties kunnen worden
gekoppeld

1. Aanwijzing van de dienst waarvoor de frequentie moet worden
gebruikt, met inbegrip van voorwaarden met betrekking tot de
aangeboden inhoud.

1. Aanwijzing van de dienst waarvoor de frequentie moet worden
gebruikt, met inbegrip van, in voorkomend geval, het exclusieve
gebruik van een frequentie voor doorgifte van een specifieke
inhoud.
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2. Efficiºnt gebruik van frequenties overeenkomstig de richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten].
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Ongewijzigd

3. Vermijden van schadelijke interferentie.
4. Maximumduur overeenkomstig artikel 5 van deze richtlijn.
5. Overdracht van rechten en de daarvoor geldende voorwaarden
overeenkomstig de richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten].
6. Gebruiksheffingen overeenkomstig artikel 13 van deze richtlijn.
7. Toezeggingen die de onderneming die het gebruiksrecht verkrijgt, heeft gedaan tijdens een biedingsprocedure.
C. Voorwaarden die aan gebruiksrechten voor nummers kunnen worden gekoppeld
1. Aanwijzing van de dienst waarvoor het nummer moet worden
gebruikt.
2. Efficiºnt gebruik van nummers overeenkomstig de richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten].
3. Eisen inzake nummerportabiliteit overeenkomstig de richtlijn
[inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking
tot elektronische communicatienetwerken en -diensten].
4. Maximumduur overeenkomstig artikel 5 van deze richtlijn.
5. Overdracht van rechten en de daarvoor geldende voorwaarden
overeenkomstig de Richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten].
6. Gebruiksheffingen overeenkomstig artikel 13 van deze richtlijn.

5. Overdracht van rechten op initiatief van de houder ervan en de
daarvoor geldende voorwaarden overeenkomstig de richtlijn [inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten].
Ongewijzigd
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COM(2001) 380 def.  2000/0184(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 4 juli 2001)

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 198.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ (1),

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s (2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Ongewijzigd

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het huidige regelgevingskader voor de telecommunicatie
heeft het mogelijk gemaakt de voorwaarden te scheppen
voor daadwerkelijke mededinging in de telecommunicatiesector tijdens de overgang van een monopolistische situatie naar volledige mededinging.

(2) Op 10 maart 1999 heeft de Commissie het Europees
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal ComitØ
en het ComitØ van de Regio’s een mededeling voorgelegd
over de convergentie van de sectoren telecommunicatie,
media en informatietechnologie en implicaties daarvan
voor de regelgeving  Resultaten van de openbare raadpleging over het Groenboek (1).
___________
___________
(1) COM(1999) 108.

(1) PB C 123 van 25.4.2001, blz. 55.
(2) PB C (bij schrijven van 16.2.2001 heeft het ComitØ van de Regio’s
laten weten geen advies over deze richtlijn te zullen uitbrengen).
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(3) Op 10 november 1999 heeft de Commissie het Europees
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal ComitØ en
het ComitØ van de Regio’s een mededeling voorgelegd
over verdere stappen in het radiospectrumbeleid  Resultaten van de openbare raadpleging over het Groenboek (1).

(4) Op 10 november 1999, heeft de Commissie het Europees
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal ComitØ en
het ComitØ van de Regio’s een mededeling voorgelegd (2),
getiteld naar een nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten  herziening van de telecommunicatieregelgeving
1999. In die mededeling evalueerde de Commissie het
bestaande regelgevingskader voor telecommunicatie overeenkomstig haar verplichting uit hoofde van artikel 8 van
Richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor
telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision (ONP) (3), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/51/EG van het Europees Parlement
en de Raad (4). Tevens werd met het oog op openbare
raadpleging een reeks beleidsvoorstellen voor een nieuw
regelgevingskader voor de elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten gepresenteerd.

(5) Op 26 april 2000 heeft de Commissie het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal ComitØ en het
ComitØ van de Regio’s een mededeling voorgelegd over de
resultaten van de openbare raadpleging over de herziening
van de communicatiewetgeving 1999 en uitgangspunten
voor het nieuwe regelgevingskader (5). In deze mededeling
werd de openbare raadpleging samengevat en werden uitgangspunten beschreven voor het uitwerken van een
nieuw regelgevingskader voor de elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten.

(6) De Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart 2000
heeft de nadruk gelegd op het potentieel voor groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid dat wordt geboden
door de overgang naar een digitale kenniseconomie. Met
name heeft de Raad het belang benadrukt van toegang
voor Europese bedrijven en burgers tot een goedkope
communicatie-infrastructuur van wereldklasse en tot een
breed dienstengamma.

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

COM(1999) 538.
COM(1999) 539.
PB L 192 van 24.7.1990, blz. 1.
PB L 295 van 29.10.1997, blz. 23.
COM(2000) 239.
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(7) De convergentie van de sectoren telecommunicatie, media
en informatietechnologie houdt in dat alle transmissienetwerken en -diensten binnen eenzelfde regelgevingskader
moeten vallen. Dit regelgevingskader wordt gevormd
door deze richtlijn en vier specifieke richtlijnen: Richtlijn
. . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad [betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten], Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad [inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten], Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad [inzake de universele dienst
en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische
communicatienetwerken en -diensten], Richtlijn . . ./. . ./EG
van het Europees Parlement en de Raad [betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie], alsmede Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het
Europees Parlement en de Raad [inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet], hierna Ðde specifieke maatregelen genoemd. Het is noodzakelijk dat de regelgeving inzake transmissie wordt gescheiden van de regelgeving inzake inhoud. Dit kader bestrijkt derhalve niet de inhoud
van de diensten die via elektronische communicatienetwerken met behulp van elektronische communicatiediensten worden geleverd, zoals de inhoud van omroepprogramma’s, financiºle diensten en bepaalde diensten van de
informatiemaatschappij. De inhoud van televisieprogramma’s valt onder Richtlijn 89/552/EEG van de Raad
van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de
lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (1), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad (2). De scheiding tussen de
regelgeving inzake transmissie en de regelgeving inzake
inhoud staat er niet aan in de weg dat rekening wordt
gehouden met de relaties die tussen beide bestaan.

(7) De convergentie van de sectoren telecommunicatie, media
en informatietechnologie houdt in dat alle transmissienetwerken en -diensten binnen eenzelfde regelgevingskader
moeten vallen. Dit regelgevingskader wordt gevormd
door deze richtlijn en vier specifieke richtlijnen: Richtlijn
. . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad [betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten], Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad [inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten], Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad [inzake de universele dienst
en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische
communicatienetwerken en -diensten], Richtlijn . . ./. . ./EG
van het Europees Parlement en de Raad [betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie], alsmede Verordening (EG) nr. . . ./. . . van het
Europees Parlement en de Raad [inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet] (1), hierna Ðde specifieke maatregelen genoemd. Het is noodzakelijk dat de regelgeving
inzake transmissie wordt gescheiden van de regelgeving
inzake inhoud. Dit kader bestrijkt derhalve niet de inhoud
van de diensten die via elektronische communicatienetwerken met behulp van elektronische communicatiediensten worden geleverd, zoals de inhoud van omroepprogramma’s, financiºle diensten en bepaalde diensten van de
informatiemaatschappij, en laat daarom maatregelen die in
overeenstemming met de communautaire wetgeving ten
aanzien van dergelijke diensten op communautair of nationaal niveau worden genomen ter bevordering van de
culturele en linguïstische diversiteit en de verdediging van
het pluralisme van de media, onverlet. De inhoud van
televisieprogramma’s valt onder Richtlijn 89/552/EEG
van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (2), zoals gewijzigd bij Richtlijn
97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad (3).
De scheiding tussen de regelgeving inzake transmissie en
de regelgeving inzake inhoud staat er niet aan in de weg
dat rekening wordt gehouden met de relaties die tussen
beide bestaan, met name om de concurrentie, het pluralisme van de media, de culturele verscheidenheid en de
bescherming van de consument te garanderen.

(8) Deze richtlijn is niet van toepassing op apparatuur die
onder het toepassingsgebied van Richtlijn 1999/5/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart
1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (3) valt, maar wel op consumentenapparatuur die
voor digitale televisie wordt gebruikt.

(8) Deze richtlijn is niet van toepassing op apparatuur die
onder het toepassingsgebied van Richtlijn 1999/5/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart
1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (4) valt, maar wel op consumentenapparatuur die
voor digitale televisie wordt gebruikt. Het is van belang
dat de regelgevende instanties de netwerkexploitanten en
fabrikanten van eindapparatuur aansporen samen te werken teneinde de toegankelijkheid van elektronische communicatiediensten voor gehandicapte gebruikers te verbeteren.
___________

___________

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

(1) PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23.
(2) PB L 202 van 30.7.1997, blz. 60.
(3) PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

336 van 30.12.2000, blz 4.
298 van 17.10.1989, blz. 23.
202 van 30.7.1997, blz. 60.
91 van 7.4.1999, blz. 10.
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(9) Diensten van de informatiemaatschappij vallen onder
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij,
met name de elektronische handel in de interne markt (1).

25.9.2001
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Ongewijzigd

(10) Overeenkomstig artikel 14 van het Verdrag omvat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen waarin het
vrije verkeer van elektronische communicatiediensten is
gewaarborgd.
(11) Overeenkomstig het beginsel van scheiding van regelgevende en operationele functies moeten de lidstaten de
onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instantie
of instanties waarborgen teneinde ervoor te zorgen dat
hun besluiten onpartijdig zijn. Deze eis van onafhankelijkheid doet niet af aan de institutionele autonomie en de
constitutionele verplichtingen van de lidstaten of aan het
beginsel van neutraliteit met betrekking tot de regeling
van het eigendomsrecht in de lidstaten dat is neergelegd
in artikel 295 van het Verdrag. De nationale regelgevende
instanties moeten over de nodige middelen (personeel,
expertise en geldelijke middelen) beschikken om de hun
opgedragen taken te kunnen uitvoeren.
(12) Elke partij die voorwerp is van een besluit van een nationale regelgevende instantie moet het recht hebben bij
een door de lidstaten ingesteld onafhankelijk lichaam in
beroep te gaan. Het beroepslichaam dient in staat te zijn
de feiten van de zaak in overweging te nemen en in
afwachting van het resultaat van het beroep dient het
besluit van de nationale regelgevende instantie van kracht
te zijn. Deze beroepsprocedure laat de rechten van rechtspersonen of natuurlijke personen uit hoofde van het nationale recht onverlet.

(12) Elke partij die voorwerp is van een besluit van een nationale regelgevende instantie moet het recht hebben bij
een door de lidstaten ingesteld onafhankelijk lichaam in
beroep te gaan. Het beroepslichaam dient in staat te zijn
de feiten en de essentie van de zaak in overweging te
nemen en in afwachting van het resultaat van het beroep
dient het besluit van de nationale regelgevende instantie
van kracht te zijn, tenzij het beroepslichaam het om dringende en dwingende redenen nodig vindt het besluit op te
schorten. Deze beroepsprocedure laat de rechten van
rechtspersonen of natuurlijke personen uit hoofde van
het nationale recht onverlet.

(13) De nationale regelgevende instanties moeten informatie
van de marktpartijen verzamelen om hun taken doeltreffend te kunnen uitvoeren. Het is ook mogelijk dat deze
informatie moet worden verzameld voor de Commissie
om haar in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde
van het Gemeenschapsrecht na te komen. Verzoeken om
informatie moeten proportioneel zijn en mogen geen buitensporige last meebrengen voor ondernemingen. Door
nationale regelgevende instanties verzamelde informatie
moet beschikbaar zijn voor het publiek, behalve wanneer
deze vertrouwelijk is. De nationale regelgevende instanties
moeten wat de uitwisseling van informatie betreft dezelfde
rechten en verplichtingen inzake vertrouwelijkheid hebben
als een Ðbevoegde autoriteit als omschreven in Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962: Eerste
verordening over de toepassing van de artikelen 85 en
86 van het Verdrag (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1216/1999 (3).

(13) De nationale regelgevende instanties moeten informatie van
de marktpartijen verzamelen om hun taken doeltreffend te
kunnen uitvoeren. Het is ook mogelijk dat deze informatie
moet worden verzameld voor de Commissie om haar in
staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van het Gemeenschapsrecht na te komen. Verzoeken om informatie
moeten proportioneel zijn en mogen geen buitensporige
last meebrengen voor ondernemingen. Door nationale regelgevende instanties verzamelde informatie moet beschikbaar zijn voor het publiek, behalve wanneer deze krachtens
Gemeenschaps- of nationale wetgeving inzake het bedrijfsgeheim vertrouwelijk is. De nationale regelgevende instanties moeten wat de uitwisseling van informatie betreft dezelfde rechten en verplichtingen inzake vertrouwelijkheid
hebben als een Ðbevoegde autoriteit als omschreven in Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962: Eerste
verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86
van het Verdrag (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1216/1999 (3).

___________
(1) PL L 178 van 17.7.2000, blz 1.
(2) PB 13 van 21.2.1962, blz. 204.
(3) PB L 148 van 15.6.1999, blz. 5.

___________
(2) PB 13 van 21.2.1962, blz. 204.
(3) PB L 148 van 15.6.1999, blz. 5.

25.9.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

C 270 E/203

GEWIJZIGD VOORSTEL

(14) Het is van belang dat de nationale regelgevende instanties
alle betrokken partijen raadplegen over voorgestelde besluiten en rekening houden met hun opmerkingen voordat
zij een definitief besluit nemen. Om ervoor te zorgen dat
besluiten op nationaal niveau geen nadelig gevolg hebben
voor de interne markt of andere doelstellingen van het
Verdrag, moeten de nationale regelgevende instanties bepaalde ontwerpbesluiten eveneens meedelen aan de Commissie en andere nationale regelgevende instanties, teneinde hen in staat te stellen opmerkingen te maken en
de Commissie zonodig in staat te stellen om wijziging of
opschorting van deze besluiten te verlangen. Deze procedure doet geen afbreuk aan de kennisgevingprocedure van
Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (1), zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG
van het Europees Parlement en de Raad (2) en de voorrechten van de Commissie uit hoofde van het Verdrag wat
betreft inbreuken op het Gemeenschapsrecht.

Ongewijzigd

(15) Er dient een geharmoniseerde verzameling doelstellingen
en beginselen te zijn waarop de nationale regelgevende
instanties hun acties baseren. Dit dienen de enige doelstellingen en beginselen te zijn waarop de nationale regelgevende instanties hun acties baseren bij de uitvoering van
hun taken krachtens dit regelgevingskader.

(15) De nationale regelgevende instanties dienen een geharmoniseerde verzameling doelstellingen en beginselen te
hanteren en hun acties zo nodig met die van de regelgevende instanties van andere lidstaten te coördineren. Dit
dienen de enige doelstellingen en beginselen te zijn
waarop de nationale regelgevende instanties hun acties
baseren bij de uitvoering van hun taken krachtens dit
regelgevingskader.

(16) Het radiospectrum is een essentiºle voorwaarde voor elektronische communicatiediensten die op radioverbindingen
zijn gebaseerd en zou dan ook, voor zover het betrekking
heeft op deze diensten, door de nationale regelgevende
instanties moeten worden ingedeeld en toegewezen volgens doorzichtige, niet-discriminerende en objectieve criteria. De indeling en toewijzing dient zo efficiºnt mogelijk
te worden beheerd, op een wijze die in overeenstemming
is met de noodzaak om de vereisten van commercieel en
niet-commercieel gebruik van het radiospectrum met elkaar in evenwicht te brengen. Doorverkoop van radiofrequenties kan een doeltreffend middel zijn om het spectrum efficiºnter te gebruiken, zolang er voldoende waarborgen zijn om het openbaar belang te beschermen, met
name de noodzaak te zorgen voor transparantie van en
officieel toezicht op dergelijke transacties. Beschikking
[. . .] van het Europees Parlement en de Raad [inzake
een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in
de Europese Gemeenschap] legt een kader vast voor de
harmonisatie van het radiospectrum en in het kader van
deze richtlijn getroffen maatregelen moeten erop gericht
zijn de werkzaamheden in het kader van die beschikking
te vergemakkelijken.

(16) Het radiospectrum is een essentiºle voorwaarde voor elektronische communicatiediensten die op radioverbindingen
zijn gebaseerd en zou dan ook, voor zover het betrekking
heeft op deze diensten, door de nationale regelgevende
instanties moeten worden ingedeeld en toegewezen volgens een stelsel van geharmoniseerde doelstellingen en
beginselen waardoor hun beleid wordt bepaald, alsook
volgens doorzichtige, niet-discriminerende en objectieve
criteria, waarbij zij rekening houden met het democratische, sociale, linguïstische en culturele belang van het
spectrumgebruik. De indeling en toewijzing dient zo efficiºnt mogelijk te worden beheerd, op een wijze die in
overeenstemming is met de noodzaak om de vereisten van
commercieel en niet-commercieel gebruik van het radiospectrum met elkaar in evenwicht te brengen en die over
de gehele Europese Unie gelijk is. Doorverkoop van radiofrequenties kan een doeltreffend middel zijn om het
spectrum efficiºnter te gebruiken, zolang er voldoende
waarborgen zijn om het openbaar belang te beschermen,
met name de noodzaak te zorgen voor transparantie van
en officieel toezicht op een dergelijke overdracht. Beschikking [. . .] van het Europees Parlement en de Raad [inzake
een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de
Europese Gemeenschap] legt een kader vast voor de harmonisatie van het radiospectrum en in het kader van deze
richtlijn getroffen maatregelen moeten erop gericht zijn de
werkzaamheden in het kader van die beschikking te vergemakkelijken.

___________
(1) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.
(2) PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.
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(17) De toegang tot nummervoorraden op basis van doorzichtige, objectieve en niet-discriminerende criteria is essentieel voor ondernemingen die in de elektronische communicatiesector willen concurreren. Alle elementen van de nationale nummerplannen zouden door de nationale regelgevende instanties moeten worden beheerd, met inbegrip
van de puntcodes die worden gebruikt bij netwerkadressering. Wanneer nummervoorraden in de Gemeenschap
moeten worden geharmoniseerd, dient dit te geschieden
door de Commissie die daarbij gebruik maakt van haar
uitvoerende bevoegdheden. De toegang van eindgebruikers
tot alle nummervoorraden in de Gemeenschap is een cruciale voorwaarde voor een interne markt. Hieronder dienen gratis telefoonnummers, nummers met een verhoogd
tarief en andere niet-geografische nummers te vallen, tenzij de opgeroepen abonnee om commerciºle redenen heeft
besloten de toegang uit bepaalde geografische gebieden te
beperken. De tarieven die in rekening worden gebracht
aan oproepende gebruikers buiten de betrokken lidstaat
hoeven niet gelijk te zijn aan die voor oproepende gebruikers binnen die lidstaat. Als gevolg van de nummerbehoeften in Europa, de behoefte aan pan-Europese en nieuwe
diensten en de mondialisering en synergie van de markt
voor elektronische communicatie moet de Gemeenschap
in overeenstemming met het Verdrag nationale standpunten harmoniseren in internationale organisaties en fora
waar besluiten inzake de nummering worden genomen.

Ongewijzigd

(18) Er moeten snelle, niet-discriminerende procedures worden
ingevoerd voor de verlening van doorgangsrechten, teneinde de voorwaarden voor eerlijke en daadwerkelijke mededinging te waarborgen. Deze richtlijn laat de nationale
onteigeningswetgeving onverlet.

(18) Er moeten snelle, niet-discriminerende procedures worden
ingevoerd voor de verlening van doorgangsrechten, teneinde de voorwaarden voor eerlijke en daadwerkelijke mededinging te waarborgen. De aan de uitoefening van deze
rechten verbonden voorwaarden dienen objectief gerechtvaardigd, niet-discriminerend, proportioneel en transparant te zijn. Deze richtlijn laat de nationale onteigeningswetgeving onverlet.

(19) Gedeeld gebruik van faciliteiten kan voordelen opleveren
voor de ruimtelijke ordening, de volksgezondheid of het
milieu en dient derhalve door de nationale regelgevende
instanties te worden aangemoedigd op basis van vrijwillige
overeenkomsten. In sommige gevallen kan gedwongen gedeeld gebruik van faciliteiten aangewezen zijn, maar dit
dient alleen aan ondernemingen te worden opgelegd nadat
een volledige openbare raadpleging heeft plaatsgevonden.

Ongewijzigd

(20) Onder bepaalde omstandigheden moeten van tevoren verplichtingen worden opgelegd om de ontwikkeling van een
concurrerende markt te waarborgen. De definitie van aanmerkelijke macht op de markt in Richtlijn 97/33/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997
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inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de
interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van
Open Network Provision (ONP) (1), als gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG (2) is doeltreffend gebleken in de eerste stadia van de openstelling van de markt als criterium voor
verplichtingen ex ante, maar moet thans worden aangepast aan meer complexe en dynamische markten en wordt
derhalve zo gewijzigd dat de definitie wordt gebaseerd op
het begrip machtspositie als gedefinieerd in de rechtspraak
van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg
van de Europese Gemeenschappen. Behalve in gevallen die
voortvloeien uit internationale verplichtingen van de Gemeenschap en haar lidstaten, zijn op voorhand opgelegde
regulerende verplichtingen die tot doel hebben daadwerkelijke mededinging te waarborgen alleen gerechtvaardigd
voor ondernemingen waarvan de infrastructuur is gefinancierd op basis van bijzondere of uitsluitende rechten op
gebieden waar er juridische, technische of economische
belemmeringen voor de toegang tot de markt zijn, met
name voor het aanleggen van netwerkinfrastructuur, of die
verticaal geïntegreerde entiteiten zijn die eigenaar of exploitant zijn van netwerkinfrastructuur voor de levering
van diensten aan klanten en tegelijkertijd aanbieders zijn
van diensten via die infrastructuur waartoe hun concurrenten noodzakelijkerwijze toegang moeten hebben.

(21) Het is essentieel dat dergelijke regulerende verplichtingen
alleen worden opgelegd wanneer er geen daadwerkelijke
moededinging is en wanneer nationale rechtsmiddelen en
de middelen van het communautaire mededingingsrecht
ontoereikend zijn om het probleem op te lossen. Het is
derhalve nodig dat de Commissie op communautair niveau richtsnoeren opstelt voor nationale regelgevende instanties aan de hand waarvan zij kunnen beoordelen of op
een bepaalde markt daadwerkelijke mededinging heerst en
of er sprake is van aanmerkelijke marktmacht. In deze
richtsnoeren moet ook worden ingegaan op de problematiek van nieuwe markten waar de feitelijke marktleider
waarschijnlijk een groot marktaandeel zal hebben, maar
niet dient te worden onderworpen aan ongerechtvaardigde
verplichtingen. De nationale regelgevende instanties zullen
met elkaar moeten samenwerken wanneer de relevante
markt transnationaal blijkt te zijn.

___________
(1) PB L 199 van 26.7.1997, blz. 32.
(2) PB L 268 van 3.10.1998, blz. 37.

(21) Het is essentieel dat dergelijke regulerende verplichtingen
alleen worden opgelegd wanneer er geen daadwerkelijke
moededinging is en wanneer nationale rechtsmiddelen en
de middelen van het communautaire mededingingsrecht
ontoereikend zijn om het probleem op te lossen. Het is
derhalve nodig dat de Commissie op communautair niveau richtsnoeren opstelt voor nationale regelgevende instanties aan de hand waarvan zij kunnen beoordelen of op
een bepaalde markt daadwerkelijke mededinging heerst en
of er sprake is van aanmerkelijke marktmacht. De nationale regelgevende instanties dienen na te gaan of een
bepaald product of een bepaalde dienst daadwerkelijk concurrerend is binnen een bepaald geografisch gebied, dat
overeenstemt met het gehele of gedeeltelijke grondgebied
van de betrokken lidstaat. Bij het onderzoek naar het
bestaan van daadwerkelijke concurrentie dient onder
meer te worden nagegaan of het product of de dienst in
de toekomst concurrerend zal worden en of het eventuele
gebrek aan concurrentie dus duurzaam is of niet. In deze
richtsnoeren moet ook worden ingegaan op de problematiek van nieuwe markten waar de feitelijke marktleider
waarschijnlijk een groot marktaandeel zal hebben, maar
niet dient te worden onderworpen aan ongerechtvaardigde
verplichtingen. De Commissie dient de richtsnoeren regelmatig te herzien teneinde ervoor te zorgen dat zij aangepast blijven aan een zich snel ontwikkelende markt. De
nationale regelgevende instanties zullen met elkaar moeten
samenwerken wanneer de relevante markt transnationaal
blijkt te zijn.
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(21 bis) Om te bepalen of een onderneming over aanmerkelijke
marktmacht op een specifieke markt beschikt, dienen
de nationale regelgevende instanties zich te laten leiden
door de richtsnoeren van de Commissie, die op de
rechtspraak van het Hof van het Justitie en van het
Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen dienen te zijn gebaseerd.

(22) De Gemeenschap en de lidstaten zijn in de Wereldhandelsorganisatie verplichtingen aangegaan met betrekking tot
normen en het regelgevingskader voor telecommunicatienetwerken en -diensten.

Ongewijzigd

(23) Normalisatie moet in de eerste plaats een door de markt
gestuurd proces blijven. Er kunnen zich echter nog steeds
situaties voordoen waarin het wenselijk is dat op communautair niveau bepaalde normen worden opgelegd om
interoperabiliteit op de interne markt te waarborgen. Op
nationaal niveau dienen de lidstaten Richtlijn 98/34/EG na
te komen. Richtlijn 95/47/EG van het Europees Parlement
en de Raad inzake het gebruik van normen voor het
uitzenden van televisiesignalen (1) schrijft geen specifiek
systeem voor het uitzenden van digitale televisiesignalen
of specifieke digitale televisiediensten voor. In het kader
van de Digital Video Broadcasting Group hebben de Europese marktpartijen een familie van systemen voor het
uitzenden van televisiesignalen ontwikkeld die door het
Europees Normalisatie-instituut voor de telecommunicatie
(ETSI) zijn genormaliseerd en die zijn omgezet in aanbevelingen van de Internationale Telecommunicatie-unie.

(23) Normalisatie moet in de eerste plaats een door de markt
gestuurd proces blijven. Er kunnen zich echter nog steeds
situaties voordoen waarin het wenselijk is dat op communautair niveau bepaalde normen worden opgelegd om
interoperabiliteit op de interne markt te waarborgen. Op
nationaal niveau dienen de lidstaten Richtlijn 98/34/EG na
te komen. Richtlijn 95/47/EG van het Europees Parlement
en de Raad inzake het gebruik van normen voor het
uitzenden van televisiesignalen (1) schrijft geen specifiek
systeem voor het uitzenden van digitale televisiesignalen
of specifieke digitale televisiediensten voor. In het kader
van de Digital Video Broadcasting Group hebben de Europese marktpartijen een familie van systemen voor het
uitzenden van televisiesignalen ontwikkeld die door het
Europees Normalisatie-instituut voor de telecommunicatie
(ETSI) zijn genormaliseerd en die zijn omgezet in aanbevelingen van de Internationale Telecommunicatie-unie.
Elk besluit om de toepassing van dergelijke normen verplicht te stellen dient te worden voorafgegaan door een
volledige openbare raadpleging. De normalisatieprocedures in het kader van deze richtlijn laten de bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EG, Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van
19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde
spanningsgrenzen (2) en Richtlijn 89/336/EEG van de
Raad 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (3) onverlet.

(24) In geval van een geschil tussen ondernemingen in dezelfde
lidstaat op een gebied dat onder deze richtlijn of de specifieke maatregelen valt, moet een benadeelde partij beroep kunnen doen op de nationale regelgevende instantie
om het geschil te beslechten. De nationale regelgevende
instanties moeten in staat zijn de partijen een oplossing
op te leggen.

Ongewijzigd

___________
___________
(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 51.

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 51.
(2) PB L 77 van 26.3.1993, blz. 29.
(3) PB L 139 van 23.5.1989, blz. 19.
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(25) Naast het recht van beroep waarin het nationale of het
Gemeenschapsrecht voorziet, bestaat er behoefte aan een
eenvoudige procedure om grensoverschrijdende geschillen
te beslechten die niet onder de bevoegdheid van een enkele nationale regelgevende instantie vallen. Deze procedure, die op verzoek van een van beide partijen in een
geschil, maar met instemming van alle partijen, wordt
ingeleid, moet flexibel, goedkoop en doorzichtig zijn.
Wanneer de Commissie besluit een werkgroep in te stellen
om haar bij te staan bij de beslechting van grensoverschrijdende geschillen, moet zij ervoor zorgen dat de leden van de groep onafhankelijk zijn van de betrokken
partijen.

(26) Het ONP-comitØ dat is ingesteld bij artikel 9 van Richtlijn
90/387/EEG en het VergunningencomitØ dat is ingesteld
bij artikel 14 van Richtlijn 97/13/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende een
gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en
individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten (1), dienen te worden vervangen door ØØn
enkel comitØ.

(27) De nationale regelgevende instanties en nationale mededingingsautoriteiten moeten het recht hebben om informatie uit te wisselen, zodat zij volledig kunnen samenwerken.

(28) Er moet een groep op hoog niveau, samengesteld uit
nationale regelgevende instanties, worden opgericht.
Deze groep moet in de eerste plaats tot taak te hebben
de Commissie bij te staan bij het waarborgen van een
uniforme toepassing van deze richtlijn en de specifieke
maatregelen en aldus zorg dragen voor samenhang tussen
de lidstaten. Er kunnen groepen van deskundigen worden
opgericht om specifieke vraagstukken te bestuderen, bijvoorbeeld in verband met de consumentenbescherming.

(28) Er moet een adviesgroep, samengesteld uit nationale regelgevende instanties, worden opgericht. Deze groep moet
in de eerste plaats tot taak te hebben de Commissie bij te
staan bij het waarborgen van een uniforme toepassing van
deze richtlijn en de specifieke maatregelen en aldus zorg
dragen voor samenhang tussen de lidstaten. Er kunnen
groepen van deskundigen worden opgericht om specifieke
vraagstukken te bestuderen, bijvoorbeeld in verband met
de consumentenbescherming.

(29) De bepalingen van deze richtlijn en de specifieke maatregelen moeten op gezette tijden worden geºvalueerd, met
name om na te gaan of zij in het licht van de veranderende technologische omstandigheden of marktomstandigheden moeten worden gewijzigd.

Ongewijzigd

(30) Volgens artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad
van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (2) dienen maatregelen ter uitvoering van deze richtlijn naargelang het geval te worden
vastgesteld volgens de raadplegingsprocedure van artikel 3
van dat besluit of de regelgevingsprocedure van artikel 5
van dat besluit.
___________
(1) PB L 117 van 7.5.1997, blz. 15.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(31) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag kan de doelstelling, de totstandbrenging van een
geharmoniseerd kader voor de regulering van elektronische communicatiediensten, elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, niet voldoende
door de lidstaten worden verwezenlijkt en kan zij derhalve, gelet op de omvang en de gevolgen van het overwogen optreden, beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Deze richtlijn beperkt zich tot hetgeen minimaal vereist is om deze doelstellingen te verwezenlijken
en gaat niet verder dan hiertoe nodig is.
(32) De volgende richtlijnen en beschikkingen moeten worden
ingetrokken:
 Richtlijn 90/387/EEG;
 Beschikking 91/396/EEG van de Raad van 29 juli
1991 inzake invoering van een gemeenschappelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten (1);
 Richtlijn 92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992
betreffende de toepassing van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen (2), zoals laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 98/80/EG van de Commissie (3);
 Beschikking 92/264/EEG van de Raad van 11 mei
1992 inzake de invoering van een gemeenschappelijk
internationaal toegangsnummer voor het telefoonverkeer in de Gemeenschap (4);
 Richtlijn 95/47/EG;
 Richtlijn 97/13/EG;
 Richtlijn 97/33/EG;
 Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (5);
 Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing van
Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en
inzake de universele telecommunicatiedienst in een door
concurrentie gekenmerkt klimaat (6),
___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

217 van 6.8.1991, blz. 31.
165 van 19.6.1992, blz. 27.
14 van 20.1.1998, blz. 27.
137 van 20.5.1992, blz. 21.
24 van 30.1.1998, blz. 1.
101 van 1.4.1998, blz. 24.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
TOEPASSINGSGEBIED, DOELSTELLING EN DEFINITIES

Artikel 1
Toepassingsgebied en doelstelling
1.
Bij deze richtlijn wordt een geharmoniseerd kader voor
de regulering van elektronische communicatiediensten, elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten
vastgesteld. De richtlijn legt de taken van de nationale regelgevende instanties vast alsmede een reeks procedures om de
geharmoniseerde toepassing van het regelgevingskader in de
gehele Gemeenschap te waarborgen.
2.
Deze richtlijn en de specifieke maatregelen laten de verplichtingen die door het nationale recht in overeenstemming
met het Gemeenschapsrecht of door het Gemeenschapsrecht
worden opgelegd in verband met diensten die worden geleverd
met behulp van elektronische communicatienetwerken en
-diensten, onverlet.
3.
Deze richtlijn laat de bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG
onverlet.

Artikel 2
Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a)

ÐElektronisch communicatienetwerk: de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken
signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische
of andere elektromagnetische middelen waaronder satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met
inbegrip van internet) en mobiele terrestrische netwerken,
netten voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetten, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie.

a)

b)

ÐElektronische communicatiedienst: tegen betaling aangeboden diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaan uit de
transmissie en routering van signalen via elektronische
communicatienetwerken waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netten die voor omroep worden gebruikt doch uitgezonderd diensten waarbij
met behulp van elektronische communicatienetwerken en
-diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd.

Ongewijzigd

ÐElektronisch communicatienetwerk: de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken
signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische
of andere elektromagnetische middelen waaronder satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met
inbegrip van internet) en mobiele terrestrische netwerken,
netten voor radio- en televisieomroep, elektriciteitsnetten
en kabeltelevisienetten, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie.
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c)

ÐOpenbaar communicatienetwerk: een elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten aan te bieden.

d)

ÐBijbehorende faciliteiten: de bij een elektronisch communicatienetwerk en/of een elektronische communicatiedienst behorende faciliteiten waartoe toegang noodzakelijk
is om onder gelijke voorwaarden elektronische communicatiediensten concurrerend te kunnen aanbieden.

d)

e)

ÐNationale regelgevende instantie: ØØn of meer lichamen
die door een lidstaat zijn belast met een van de regelgevende taken die in deze richtlijn en de specifieke maatregelen worden opgelegd.

Ongewijzigd

f)

ÐGebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik
maakt van of verzoekt om algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten.

g)

ÐConsument: een natuurlijke persoon die gebruik maakt
van een algemeen beschikbare elektronische communicatiedienst voor andere dan bedrijfs- of beroepsdoeleinden.

h)

ÐUniversele dienst: een verzameling diensten als gedefinieerd in richtlijn [inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten], van een nader bepaalde kwaliteit,
die aan alle gebruikers, ongeacht de geografische locatie
waar zij zich bevinden, tegen een met inachtneming van
specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs ter
beschikking staat.

i)

ÐAbonnee: een natuurlijke of rechtspersoon die partij is
bij een contract met de aanbieder van algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten voor de levering
van dergelijke diensten.

j)

ÐSpecifieke maatregelen: Richtlijn 2000/. . ./EG [betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten], Richtlijn 2000/. . ./EG [inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten], Richtlijn
2000/. . ./EG [inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten], Richtlijn 2000/. . ./EG [betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie] en Verordening (EG) nr. . . . [inzake
ontbundelde toegang tot het aansluitnet].

ÐBijbehorende faciliteiten: de bij een elektronisch communicatienetwerk en/of een elektronische communicatiedienst behorende faciliteiten die de levering van diensten
via dat netwerk en/of die dienst mogelijk maken en/of
ondersteunen, zoals voorwaardelijke-toegangsystemen en
elektronische programmagidsen.
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k)

ÐComitØ voor communicatie: het bij artikel 19 ingestelde
comitØ.

l)

Ðgroep op hoog niveau voor communicatie: de bij artikel
21 ingestelde groep.

HOOFDSTUK II
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l)

ÐAdviesgroep voor communicatie: de bij artikel 21 ingestelde groep.

m)

ÐTransnationale markt: een markt voor producten of
diensten waarvan de geografische dimensie de gehele Gemeenschap of een belangrijk deel daarvan omvat.

Ongewijzigd

NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES

Artikel 3
Nationale regelgevende instanties
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle taken die bij deze
richtlijn en de specifieke maatregelen aan de nationale regelgevende instanties worden opgedragen, door een bevoegd lichaam worden uitgevoerd.
2.
De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instanties door ervoor te zorgen dat de
nationale regelgevende instanties juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk zijn van alle organisaties die elektronische
communicatienetwerken, -apparatuur of -diensten aanbieden.
Lidstaten die de eigendom van of de zeggenschap over elektronische communicatienetwerken en/of -diensten aanbiedende
ondernemingen behouden, zorgen voor een volledige en daadwerkelijke structurele scheiding tussen de regelgevende taken
en de met de eigendom of de zeggenschap verband houdende
activiteiten.

2.
De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instanties door ervoor te zorgen dat de
nationale regelgevende instanties juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk zijn van alle organisaties die elektronische
communicatienetwerken, -apparatuur of -diensten aanbieden.
Lidstaten die de eigendom van of de zeggenschap over elektronische communicatienetwerken en/of -diensten aanbiedende
ondernemingen behouden, zorgen voor een volledige en daadwerkelijke structurele scheiding tussen de regelgevende taken
en de met de eigendom of de zeggenschap verband houdende
activiteiten. De lidstaten zien erop toe dat de nationale regelgevende instanties naar eigen inzicht te werk kunnen gaan,
zonder dat zij toestemming nodig hebben van of gecontroleerd
worden door andere instellingen of organen, en uitsluitend
gebonden zijn aan de artikelen 4 en 6 van deze richtlijn.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties hun bevoegdheden onpartijdig en op doorzichtige
wijze uitoefenen.

Ongewijzigd

4.
De lidstaten maken de door de nationale regelgevende
instanties uit te voeren taken op een gemakkelijk toegankelijke
wijze bekend, met name wanneer die taken aan meer dan ØØn
lichaam worden toegewezen. De lidstaten publiceren bovendien
de procedures voor overleg en samenwerking tussen die instanties en tussen die instanties en nationale instanties die zijn
belast met de uitvoering van het mededingingsrecht en nationale instanties die zijn belast met de uitvoering van het consumentenrecht, bij aangelegenheden die van gezamenlijk belang
zijn. De lidstaten zorgen ervoor dat de taken van die instanties
elkaar niet overlappen.
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5.
De nationale regelgevende instanties en de nationale mededingingsautoriteiten hebben het recht informatie uit te wisselen. Om de samenwerking en onderlinge uitwisseling van
informatie te vergemakkelijken, hebben de nationale regelgevende instanties dezelfde rechten en verplichtingen inzake vertrouwelijkheid in verband met de uitwisseling van informatie
als een Ðbevoegde autoriteit in de zin van Verordening nr. 17
van de Raad.

6.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle nationale regelgevende instanties waaraan krachtens deze richtlijn
en de specifieke maatregelen taken zijn opgedragen, en van hun
onderscheiden verantwoordelijkheden.

Artikel 4
Recht van beroep

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat er op nationaal niveau een
procedure is waarin een gebruiker of een onderneming die
elektronische communicatienetwerken en/of -diensten aanbiedt,
het recht heeft om tegen een besluit van een nationale regelgevende instantie beroep in te stellen bij een lichaam dat onafhankelijk is van de regering en de betrokken nationale regelgevende instantie. Het beroepslichaam moet niet alleen de gevolgde procedure waarin het besluit is genomen, maar ook de
feiten terzake kunnen toetsen. Hangende het beroep blijft het
besluit van de nationale regelgevende instantie van kracht.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat er op nationaal niveau
doeltreffende procedures bestaan waarin elke gebruiker of
elke onderneming die elektronische communicatienetwerken
en/of -diensten aanbiedt die door een besluit van de nationale
regelgevende instantie wordt getroffen, het recht heeft om tegen dat besluit beroep in te stellen bij een lichaam dat onafhankelijk is van de regering en de betrokken nationale regelgevende instantie. Het beroepslichaam moet niet alleen de gevolgde procedure waarin het besluit is genomen, maar ook
de feiten en de essentie van de zaak kunnen toetsen. Hangende
het beroep blijft het besluit van de nationale regelgevende instantie van kracht, tenzij het beroepslichaam om dringende en
dwingende redenen beslist het besluit op te schorten.

2.
De lidstaten waarborgen dat de beslissingen van de beroepsorganen vatbaar zijn voor tenuitvoerlegging.

2.
De lidstaten waarborgen dat de beslissingen van de beroepslichamen vatbaar zijn voor tenuitvoerlegging.

3.
Wanneer het beroepslichaam geen gerecht is, moeten zijn
beslissingen altijd schriftelijk met redenen worden omkleed.
Voorts moet het in dat geval mogelijk zijn tegen die beslissingen beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie.

3.
Wanneer het beroepslichaam geen gerecht is, moeten zijn
beslissingen altijd schriftelijk met redenen worden omkleed.
Voorts moet het in dat geval mogelijk zijn tegen die beslissingen beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie in de zin
van artikel 234 van het EG-Verdrag.

4.
De leden van het beroepslichaam worden benoemd en
beºindigen hun functie onder dezelfde voorwaarden als leden
van de rechterlijke macht, wat het voor hun benoeming bevoegde gezag, hun ambtstermijn en hun afzetbaarheid betreft.
Van de leden van het beroepslichaam moet in ieder geval de
voorzitter over dezelfde juridische en beroepsbekwaamheden
beschikken als leden van de rechterlijke macht. Het beroepslichaam neemt zijn beslissingen volgens een procedure op tegenspraak en zijn beslissingen zijn met de door elke lidstaat
vast te stellen middelen juridisch bindend.

4.
De leden van het beroepslichaam worden benoemd en
beºindigen hun functie onder dezelfde voorwaarden als leden
van de rechterlijke macht, wat het voor hun benoeming bevoegde gezag, hun ambtstermijn en hun afzetbaarheid betreft.
De lidstaten dragen er zorg voor dat het beroepslichaam over
de nodige deskundigheid beschikt om zijn taken te kunnen
uitvoeren. Van de leden van het beroepslichaam moet in ieder
geval de voorzitter over dezelfde juridische en beroepsbekwaamheden beschikken als leden van de rechterlijke macht.
Het beroepslichaam dient bevoegd te zijn om de economische
aspecten van de zaak te beoordelen en neemt zijn beslissingen
volgens een procedure op tegenspraak en zijn beslissingen zijn
met de door elke lidstaat vast te stellen middelen juridisch
bindend.
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Ongewijzigd

Verstrekking van informatie

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die elektronische communicatienetwerken en -diensten aanbieden, alle
informatie verstrekken die de nationale regelgevende instanties
nodig hebben om de naleving van het Gemeenschapsrecht te
waarborgen. De door de nationale regelgevende instantie gevraagde informatie dient evenredig te zijn aan de uitvoering
van die taak. De nationale regelgevende instantie noemt de
redenen voor haar verzoek om informatie.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die elektronische communicatienetwerken en -diensten aanbieden, alle
informatie verstrekken die de nationale regelgevende instanties
nodig hebben om de naleving van het Gemeenschapsrecht te
waarborgen. De door de nationale regelgevende instantie gevraagde informatie mag uitsluitend in dit verband en voor de
uitvoering van die taak worden gebruikt en dient evenredig te
zijn aan de uitvoering van die taak. De nationale regelgevende
instantie noemt de redenen voor haar verzoek om informatie.

1 bis.
De nationale regelgevende instanties dienen van de
lidstaten tevens de bevoegdheid te krijgen om evenredige sancties op te leggen voor het niet of niet op adequate wijze verschaffen van informatie en om de nodige inspecties bij ondernemingen uit te voeren. Waar nodig kunnen de nationale regelgevende instanties hun functionarissen machtigen om de
gebouwen van een onderneming te betreden en te doorzoeken.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties de Commissie desgevraagd de informatie verschaffen
die zij nodig heeft om haar taken uit hoofde van het Verdrag te
vervullen. De door de Commissie gevraagde informatie dient
evenredig te zijn aan de uitvoering van die taken. In voorkomend geval stelt de Commissie de aan een nationale regelgevende instantie verstrekte informatie aan een andere nationale regelgevende instantie in dezelfde of een andere lidstaat
beschikbaar. Wanneer informatie op vertrouwelijke basis is
meegedeeld, handhaven de Commissie en de betrokken nationale regelgevende instanties het vertrouwelijke karakter van de
verstrekte informatie.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties de Commissie desgevraagd de informatie verschaffen
die zij nodig heeft om haar taken uit hoofde van het Verdrag te
vervullen. Wanneer de verstrekte informatie betrekking heeft
op gegevens die in een eerder stadium door bedrijven op verzoek van de nationale regelgevende instantie zijn verstrekt,
moeten deze bedrijven daarvan in kennis worden gesteld. De
door de Commissie gevraagde informatie mag uitsluitend in dit
verband en voor de uitvoering van die taken worden gebruikt
en dient evenredig te zijn aan de uitvoering van die taken. Voor
zover nodig stelt de Commissie de aan een nationale regelgevende instantie verstrekte informatie aan een andere nationale
regelgevende instantie in dezelfde of een andere lidstaat beschikbaar. Wanneer informatie op vertrouwelijke basis is meegedeeld, handhaven de Commissie en de betrokken nationale
regelgevende instanties het vertrouwelijke karakter van de verstrekte informatie.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties, handelend in overeenstemming met de nationale
regels inzake de toegang van het publiek tot informatie en
met inachtneming van communautaire en nationale voorschriften inzake commerciºle vertrouwelijkheid, de informatie publiceren die kan bijdragen tot een open en concurrerende markt.

Ongewijzigd

4.
De nationale regelgevende instanties publiceren de voorwaarden inzake de toegang van het publiek tot informatie als
bedoeld in lid 3, met inbegrip van gedetailleerde richtsnoeren
en procedures voor het verkrijgen van die toegang. Elk besluit
tot weigering van de toegang tot informatie moet met redenen
worden omkleed en openbaar gemaakt.

4.
De nationale regelgevende instanties publiceren de voorwaarden inzake de toegang van het publiek tot informatie als
bedoeld in lid 3, met inbegrip van gedetailleerde richtsnoeren
en procedures voor het verkrijgen van die toegang. Elk besluit
tot weigering van de toegang tot informatie moet een uitvoerige motivering bevatten en openbaar worden gemaakt.
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Ongewijzigd

Raadpleging en transparantie

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties die voornemens zijn maatregelen in overeenstemming met deze richtlijn of de specifieke maatregelen te nemen
belanghebbenden in staat stellen om binnen een redelijke termijn commentaar te leveren. De nationale regelgevende instanties publiceren hun nationale raadplegingsprocedures.

1.
Tenzij in lid 5 anders is bepaald, zorgen de lidstaten
ervoor dat de nationale regelgevende instanties die voornemens
zijn maatregelen in overeenstemming met deze richtlijn of de
specifieke maatregelen te nemen, alle belanghebbenden in staat
stellen om binnen een redelijke termijn commentaar te leveren.
De nationale regelgevende instanties publiceren hun nationale
raadplegingsprocedures. De resultaten van de raadpleging worden door de nationale regelgevende instanties openbaar gemaakt, behalve wanneer deze krachtens Gemeenschaps- of nationale wetgeving inzake het bedrijfsgeheim vertrouwelijk is.
De lidstaten richten een uniek informatiepunt op waar de inlichtingen omtrent alle lopende raadplegingen worden geregistreerd.

2.
Wanneer een nationale regelgevende instantie voornemens is maatregelen te treffen uit hoofde van artikel 8 of
artikel 14, leden 4 en 5, van deze richtlijn of artikel 8, lid 2,
van Richtlijn 2000/. . ./EG [inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende
faciliteiten], deelt zij het ontwerp van de maatregel mede aan
de Commissie en de nationale regelgevende instanties in andere
lidstaten, tezamen met de motivering van de maatregel. De
nationale regelgevende instanties kunnen de betrokken nationale regelgevende instantie hun opmerkingen mededelen binnen de termijn voor raadpleging die wordt vastgesteld overeenkomstig lid 1.

2.
Wanneer een nationale regelgevende instantie voornemens is maatregelen te treffen uit hoofde van artikel 8, leden
3, 4 en 5, of artikel 14, leden 4 en 5, van deze richtlijn of
artikel 8, lid 2, van Richtlijn 2000/. . ./EG [inzake toegang tot
en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten], deelt zij het ontwerp van de maatregel mede aan de Commissie en de nationale regelgevende
instanties in andere lidstaten, tezamen met de motivering van
de maatregel. De nationale regelgevende instanties kunnen de
betrokken nationale regelgevende instantie hun opmerkingen
mededelen binnen de termijn voor raadpleging die wordt vastgesteld overeenkomstig lid 1.

3.
De betrokken nationale regelgevende instantie houdt zoveel mogelijk rekening met de opmerkingen van andere nationale regelgevende instanties en deelt de uiteindelijke ontwerpmaatregel onverwijld mede aan de Commissie.

Ongewijzigd

4.
De maatregel treedt ØØn maand na de mededeling aan de
Commissie in werking, tenzij de Commissie de betrokken nationale regelgevende instantie meedeelt dat zij ernstige twijfels
heeft omtrent de verenigbaarheid van de maatregel met het
Gemeenschapsrecht en met name met de bepalingen van artikel
7. In dat geval wordt de inwerkingtreding van de maatregel met
nog eens twee maanden uitgesteld. Binnen die termijn neemt
de Commissie een definitief besluit en gelast zij zonodig de
betrokken nationale regelgevende instantie om de ontwerpmaatregel te wijzigen of in te trekken. Wanneer de Commissie
binnen deze termijn geen besluit neemt, kan de ontwerpmaatregel door de nationale regelgevende instantie worden vastgesteld.

4.
De maatregel treedt ØØn maand na de mededeling aan de
Commissie in werking, tenzij de Commissie de betrokken nationale regelgevende instantie meedeelt dat zij ernstige twijfels
heeft omtrent de verenigbaarheid van de maatregel met het
Gemeenschapsrecht en met name met de bepalingen van artikel
7 van deze richtlijn. In dat geval wordt de inwerkingtreding
van de maatregel met nog eens twee maanden uitgesteld. Binnen die termijn neemt de Commissie een definitief besluit en
gelast zij zonodig de betrokken nationale regelgevende instantie
om de ontwerpmaatregel te wijzigen of in te trekken. Wanneer
de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, kan de
nationale regelgevende instantie de ontwerpmaatregel vaststellen.
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5.
Wanneer een nationale regelgevende instantie in uitzonderlijke omstandigheden van mening is dat er een dringende
noodzaak is om af te wijken van de procedure van de leden 1
tot en met 4, teneinde de concurrentie te waarborgen en de
belangen van de gebruikers te beschermen, kan zij onmiddellijk
maatregelen vaststellen. Zij deelt die maatregelen onverwijld
volledig met redenen omkleed mede aan de Commissie en de
andere nationale regelgevende instanties. De Commissie gaat na
of die maatregelen verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht
en met name met de bepalingen van artikel 7. Zonodig gelast
de Commissie de nationale regelgevende instantie om die maatregelen te wijzigen of in te trekken.

5.
Wanneer een nationale regelgevende instantie in uitzonderlijke omstandigheden van mening is dat er een dringende
noodzaak is om af te wijken van de procedure van de leden 1
tot en met 4, teneinde de concurrentie te waarborgen en de
belangen van de gebruikers te beschermen, kan zij onmiddellijk
maatregelen vaststellen. Zij deelt die maatregelen onverwijld
volledig met redenen omkleed mede aan de Commissie en de
andere nationale regelgevende instanties. De Commissie gaat na
of die maatregelen verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht
en met name met de bepalingen van artikel 7 van deze richtlijn. Zonodig gelast de Commissie de nationale regelgevende
instantie om die maatregelen te wijzigen of in te trekken.

6.
Wanneer de Commissie nalaat om actie te ondernemen
ingevolge de leden 4 en 5, laat dat haar rechten om ingevolge
artikel 226 van het Verdrag op te treden in verband met een
besluit of maatregel van een nationale regelgevende instantie,
onverlet.

Ongewijzigd

HOOFDSTUK III
VERPLICHTINGEN VAN DE NATIONALE REGELGEVENDE
INSTANTIES

Artikel 7
Beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties bij de uitvoering van de in deze richtlijn en de specifieke maatregelen omschreven regelgevende taken alle redelijke maatregelen treffen die uitsluitend op de in de leden 2, 3
en 4 genoemde doelstellingen zijn gericht. Die maatregelen
dienen evenredig te zijn aan die doelstellingen.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties bij de uitvoering van de in deze richtlijn en de specifieke maatregelen omschreven regelgevende taken alle redelijke maatregelen treffen die uitsluitend op de in de leden 2, 3
en 4 genoemde doelstellingen zijn gericht, en zich onthouden
van maatregelen die met deze doelstellingen in strijd zijn of een
beperking of aantasting daarvan inhouden. Die maatregelen
dienen evenredig te zijn aan die doelstellingen.

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties bij de uitvoering van de in deze richtlijn en de specifieke maatregelen omschreven regelgevende taken, met name
die welke erop gericht zijn eerlijke concurrentie te waarborgen,
zoveel mogelijk rekening houden met de noodzaak dat de
regelgeving technologisch neutraal moet zijn, d.w.z. dat de
regelgeving het gebruik van een bepaald type technologie
niet mag voorschrijven of bevoordelen.

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties bij de uitvoering van de in deze richtlijn en de specifieke maatregelen omschreven regelgevende taken, met name
die welke erop gericht zijn eerlijke concurrentie te waarborgen,
de voorkeur geven aan maatregelen die technologisch neutraal
zijn, met inachtneming van evenwichtige doelstellingen van
openbaar belang en een doelmatig gebruik van schaarse hulpbronnen.

2.
De nationale regelgevende instanties bevorderen een open
en concurrerende markt voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de bijbehorende faciliteiten door:

Ongewijzigd
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a) ervoor te zorgen dat de gebruikers maximaal profiteren wat
betreft keuze, prijs, kwaliteit en waar voor geld;

a) ervoor te zorgen dat de gebruikers, met inbegrip van gehandicapte gebruikers, maximaal profiteren wat betreft
keuze, prijs, kwaliteit en waar voor geld;

b) ervoor te zorgen dat er in de elektronische-communicatiesector geen vervalsing of beperking van de concurrentie is;

Ongewijzigd

c) efficiºnte investering in infrastructuur aan te moedigen; en

c) efficiºnte investering in infrastructuur aan te moedigen en
de markttoegang voor nieuwe, innovatieve diensten te vergemakkelijken; en

d) te zorgen voor een efficiºnte indeling en toewijzing van het
radiospectrum.

Ongewijzigd

3.
De nationale regelgevende instanties dragen bij aan de
ontwikkeling van de interne markt door:

a) resterende belemmeringen voor het aanbieden van elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en
elektronische communicatiediensten op Europees niveau
weg te nemen;

b) het opzetten en ontwikkelen van Trans-Europese netwerken
en de interoperabiliteit van pan-Europese diensten aan te
moedigen; en

c) ervoor te zorgen dat er in vergelijkbare omstandigheden
geen verschil in behandeling is van ondernemingen die elektronische communicatienetwerken en -diensten aanbieden.

c) ervoor te zorgen dat er in de gehele Europese Unie een
samenhangende regelgevingspraktijk ontstaat, zodat er in
vergelijkbare omstandigheden geen verschil in behandeling
is van ondernemingen die elektronische communicatienetwerken en -diensten aanbieden, ongeacht waar in de Europese Unie zij hun activiteiten ontplooien.

4.
De nationale regelgevende instanties bevorderen de belangen van de Europese burger door:

Ongewijzigd

a) te waarborgen dat alle burgers betaalbare toegang hebben
tot een universele dienst als omschreven in de Richtlijn
2000/. . ./EG [inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten];

b) de consument een hoog niveau van bescherming te waarborgen bij zijn transacties met leveranciers, met name door
ervoor te zorgen dat er eenvoudige en goedkope geschillenprocedures beschikbaar zijn;

b) de consument een hoog niveau van bescherming te waarborgen bij zijn transacties met leveranciers, met name door
ervoor te zorgen dat er eenvoudige en goedkope geschillenprocedures beschikbaar zijn, die door een van de betrokken
partijen onafhankelijke instantie ten uitvoer worden gelegd;

c) een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens en
de persoonlijke levenssfeer te waarborgen;

Ongewijzigd
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d) transparantie ten aanzien van tarieven en de voorwaarden
voor het gebruik van algemeen beschikbare elektronische
communicatiediensten verplicht te stellen; en
e) aandacht te schenken aan de behoeften van specifieke maatschappelijke groepen, met name gehandicapte gebruikers.

Artikel 8
Beheer van het radiospectrum
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat het radiospectrum voor
elektronische communicatiediensten op hun grondgebied efficiºnt wordt beheerd. Zij zorgen ervoor dat de indeling en
toewijzing van het radiospectrum door de nationale regelgevende instanties is gebaseerd op objectieve, doorzichtige, nietdiscriminerende en proportionele criteria.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat het radiospectrum voor
elektronische communicatiediensten op hun grondgebied efficiºnt wordt beheerd in overeenstemming met de doelstellingen van artikel 7. Zij zorgen ervoor dat de indeling en toewijzing van het radiospectrum door de nationale regelgevende
instanties is gebaseerd op objectieve, doorzichtige, niet-discriminerende en proportionele criteria.

2.
De nationale regelgevende instanties bevorderen de harmonisatie van het gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap in overeenstemming met de noodzaak een daadwerkelijk en efficiºnt gebruik daarvan te waarborgen.

Ongewijzigd

3.
De nationale regelgevende instanties kunnen met het oog
op de in artikel 7 omschreven doelstelling gebruik maken van
veilingen of administratieve prijsstelling ten aanzien van het
spectrum.
4.
De lidstaten kunnen ondernemingen de handel in rechten
op het gebruik van het radiospectrum met andere ondernemingen alleen toestaan, wanneer dergelijke rechten op het gebruik
van het radiospectrum door de nationale regelgevende instanties door middel van een veiling zijn toegewezen. Bij besluiten
om de handel in dergelijke gebruiksrechten in specifieke frequentiebanden toe te staan, wordt de procedure van artikel 6
gevolgd.

4.
De lidstaten kunnen ondernemingen de overdracht van
rechten op het gebruik van het radiospectrum op andere ondernemingen toestaan. Bij besluiten om de overdracht van dergelijke gebruiksrechten in specifieke frequentiebanden toe te
staan, wordt de procedure van artikel 6 gevolgd.

5.
De lidstaten zorgen ervoor dat het voornemen van een
onderneming om de rechten op het gebruik van het radiospectrum te verhandelen, wordt meegedeeld aan de nationale regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing
van het spectrum en dat elke verkooptransactie plaatsvindt
onder toezicht en met de instemming van die instantie. De
nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat geïnteresseerde partijen op de hoogte zijn van de voorgenomen verkoop
van rechten op het gebruik van het radiospectrum, zodat zij de
gelegenheid hebben om een bod uit te brengen op dergelijke
gebruiksrechten. De nationale regelgevende instanties zorgen
ervoor dat er geen concurrentievervalsing ontstaat als gevolg
van een dergelijke transactie. Wanneer het gebruik van het
radiospectrum is geharmoniseerd bij Beschikking 2000/. . ./EG
[inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in
de Europese Gemeenschap] of andere communautaire maatregelen, mag de verhandeling ervan niet leiden tot een verandering van het gebruik van het radiospectrum.

5.
De lidstaten zorgen ervoor dat het voornemen van een
onderneming om rechten op het gebruik van radiospectrum
over te dragen, wordt meegedeeld aan de nationale regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing
van het spectrum en dat elke overdracht plaatsvindt onder
toezicht en met de instemming van die instantie. De nationale
regelgevende instanties zorgen ervoor dat geïnteresseerde partijen op de hoogte zijn van de voorgenomen overdracht van
rechten op het gebruik van het radiospectrum, zodat zij de
gelegenheid hebben om een bod uit te brengen op dergelijke
gebruiksrechten. De nationale regelgevende instanties zorgen
ervoor dat er geen concurrentievervalsing ontstaat als gevolg
van een dergelijke overdracht. Wanneer het gebruik van het
radiospectrum is geharmoniseerd bij Beschikking 2000/. . ./EG
[inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in
de Europese Gemeenschap] of andere communautaire maatregelen, mag de overdracht ervan niet leiden tot een verandering van het gebruik van het radiospectrum.
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6.
Bij besluiten om rechten op het spectrumgebruik toe te
kennen, wordt de procedure van artikel 6 gevolgd.

Artikel 9
Nummering, naamgeving en adressering

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties toezicht uitoefenen op de indeling en toewijzing van
alle nationale nummervoorraden en het beheer van het nationale nummerplan. De lidstaten zorgen ervoor dat voor alle
algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten adequate nummers en nummerreeksen worden aangeboden.

2.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
nummerplannen en -procedures zo worden toegepast dat alle
aanbieders van algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten een gelijke behandeling genieten. In het bijzonder
zorgen de lidstaten ervoor dat een onderneming waaraan een
nummerreeks is toegewezen, andere aanbieders van elektronische communicatiediensten niet discrimineert wat de nummersequenties betreft die worden gebruikt om toegang te geven
tot hun diensten.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale nummerplannen en alle latere toevoegingen of wijzigingen daarop worden
gepubliceerd. Deze verplichting kan alleen om redenen van
nationale veiligheid worden beperkt.

4.
De nationale regelgevende instanties verlenen steun aan
het harmoniseren van nummervoorraden binnen de Gemeenschap, wanneer dat nodig is om de ontwikkeling van pan-Europese diensten te ondersteunen. Een dergelijke harmonisatie geschiedt overeenkomstig de procedure van artikel 19, lid 2.

5.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
gebruikers uit andere lidstaten toegang tot niet-geografische
nummers op hun grondgebied hebben, behalve wanneer een
opgeroepen abonnee om commerciºle redenen heeft besloten
de toegang te beperken tot oproepende gebruikers die zich in
specifieke geografische gebieden bevinden.

6.
Om op mondiaal niveau volledige interoperabiliteit van
diensten te waarborgen, neemt de Gemeenschap alle nodige
stappen om de standpunten van de lidstaten te coördineren
in internationale organisaties en fora waar besluiten worden
genomen over aangelegenheden die betrekking hebben op de
nummering, naamgeving en adressering van elektronische communicatienetwerken en -diensten.

25.9.2001

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

25.9.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

C 270 E/219

GEWIJZIGD VOORSTEL

Artikel 10
Doorgangsrechten

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de procedures die worden
gevolgd voor het verlenen van rechten om faciliteiten te installeren op, over of onder openbaar of particulier eigendom, voor
alle aanbieders van algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken toegankelijk zijn op basis van doorzichtige
en openbare voorwaarden die zonder discriminatie en onmiddellijk worden toegepast.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de procedures die worden
gevolgd voor het verlenen van rechten om faciliteiten te installeren op, over of onder openbaar of particulier eigendom, voor
alle aanbieders van algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken toegankelijk zijn op basis van evenwichtige, doorzichtige en openbare voorwaarden die zonder discriminatie en onmiddellijk worden toegepast. De lidstaten zorgen
ervoor dat de procedures en voorwaarden ten aanzien van
doorgangsrechten op uniforme wijze op hun gehele grondgebied worden toegepast.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat er, wanneer lokale overheden de eigendom van of zeggenschap over ondernemingen
die elektronische communicatienetwerken en/of -diensten exploiteren, behouden, een daadwerkelijke structurele scheiding
is tussen de verantwoordelijkheid voor het verlenen van doorgangsrechten en activiteiten in verband met de eigendom of
zeggenschap.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat er, wanneer overheden de
eigendom van of zeggenschap over ondernemingen die elektronische communicatienetwerken en/of -diensten exploiteren, behouden, een daadwerkelijke structurele scheiding is tussen de
verantwoordelijkheid voor het verlenen van doorgangsrechten
en activiteiten in verband met de eigendom of zeggenschap.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat er doeltreffende procedures bestaan op basis waarvan ondernemingen in beroep kunnen gaan tegen besluiten inzake de toekenning van doorgangsrechten of bezwaar kunnen maken tegen ongerechtvaardigde
vertraging bij de totstandkoming van dergelijke besluiten bij
een van de betrokken partijen onafhankelijk lichaam.

Artikel 11

Ongewijzigd

Collocatie en gedeeld gebruik van faciliteiten

1.
Wanneer een onderneming die elektronische communicatienetwerken aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving het
recht heeft om faciliteiten te installeren op, over of onder
openbaar of particulier eigendom, dan wel een procedure kan
volgen voor de onteigening of het gebruik van eigendom, moedigen de nationale regelgevende instanties het gedeeld gebruik
van die faciliteiten of dat eigendom aan, met name wanneer
ondernemingen geen toegang hebben tot haalbare alternatieven
vanwege de noodzaak om het milieu, de volksgezondheid of de
openbare veiligheid te beschermen of om stedenbouwkundige
en planologische redenen.

1.
Wanneer een onderneming die elektronische communicatienetwerken aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving het
recht heeft om faciliteiten te installeren op, over of onder
openbaar of particulier eigendom, dan wel een procedure kan
volgen voor de onteigening of het gebruik van eigendom, moedigen de nationale regelgevende instanties het gedeeld gebruik
van die faciliteiten of dat eigendom aan.

2.
Collocatie of gedeeld gebruik van faciliteiten wordt normaliter geregeld in commerciºle en technische overeenkomsten
tussen de betrokken partijen. De nationale regelgevende instantie kan optreden om geschillen te beslechten overeenkomstig
artikel 17.

Ongewijzigd
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3.
De nationale regelgevende instanties kunnen aan een onderneming die een elektronisch communicatienetwerk exploiteert het gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom (met
inbegrip van fysieke collocatie) slechts voorschrijven na een
passende periode van openbare raadpleging waarin alle geïnteresseerde partijen in staat zijn gesteld hun standpunten naar
voren te brengen. Dergelijke regelingen kunnen een omslagregeling bevatten voor de kosten van het gedeeld gebruik van
faciliteiten of eigendom.

3.
De nationale regelgevende instanties kunnen aan een onderneming die een elektronisch communicatienetwerk exploiteert het gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom (met
inbegrip van fysieke collocatie), met name wanneer ondernemingen geen toegang hebben tot haalbare alternatieven vanwege de noodzaak om het milieu, de volksgezondheid of de
openbare veiligheid te beschermen of om stedenbouwkundige
en planologische redenen, slechts voorschrijven na een passende periode van openbare raadpleging waarin alle geïnteresseerde partijen in staat zijn gesteld hun standpunten naar voren
te brengen. Dergelijke regelingen kunnen een omslagregeling
bevatten voor de kosten van het gedeeld gebruik van faciliteiten
of eigendom.

Artikel 12
Scheiding van boekhoudingen en financiºle verslaglegging

1.
De lidstaten eisen van ondernemingen die openbare communicatienetwerken of algemeen beschikbare elektronische
communicatiediensten aanbieden en die in dezelfde of een andere lidstaat over bijzondere of uitsluitende rechten voor het
aanbieden van diensten in andere sectoren beschikken, dat zij:

a) voor de activiteiten in verband met het aanbieden van elektronische communicatienetwerken of -diensten een gescheiden boekhouding voeren, in dezelfde mate als vereist zou
zijn wanneer de betrokken activiteiten door juridisch onafhankelijke ondernemingen zouden worden verricht, teneinde
alle kosten en inkomsten, met de daarvoor gebruikte berekeningsgrondslag en gedetailleerde toewijzingsmethoden,
aan te geven die betrekking hebben op hun activiteiten in
verband met het aanbieden van elektronische communicatienetwerken of -diensten, met inbegrip van een puntsgewijs
overzicht van de vaste activa en de structurele kosten, of

b) een structurele scheiding voor de activiteiten in verband met
het aanbieden van elektronische communicatienetwerken of
-diensten.

De lidstaten kunnen afzien van de toepassing van de in de
eerste alinea genoemde eisen op ondernemingen waarvan de
jaaromzet in activiteiten in verband met elektronische communicatienetwerken of -diensten in die lidstaat minder bedraagt
dan 50 miljoen EUR.

2.
Ondernemingen die openbare communicatienetwerken of
algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten aanbieden, verstrekken hun nationale regelgevende instantie desgevraagd onverwijld financiºle informatie in de vereiste mate
van gedetailleerdheid. De nationale regelgevende instanties mogen deze informatie publiceren in zoverre zulks tot een open
en concurrerende markt bijdraagt, mits de communautaire en
nationale voorschriften inzake commerciºle vertrouwelijkheid
in acht worden genomen.

Ongewijzigd
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3.
De financiºle verslagleggingen van ondernemingen die
openbare communicatienetwerken of algemeen beschikbare
elektronische communicatiediensten aanbieden, moeten worden
opgesteld, aan een onafhankelijke accountantscontrole onderworpen en gepubliceerd. De accountantscontrole wordt uitgevoerd in overeenstemming met de relevante communautaire
en nationale voorschriften.
Deze eis geldt ook voor de krachtens lid 1, onder a), vereiste
gescheiden boekhoudingen.

HOOFDSTUK IV
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 13
Ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht
1.
Wanneer de specifieke maatregelen voorschrijven dat de
nationale regelgevende instanties moeten bepalen of exploitanten een aanmerkelijke marktmacht hebben, zijn de leden 2 en 3
van toepassing.
2.
Een onderneming wordt geacht een aanmerkelijke marktmacht te hebben, wanneer zij, alleen of samen met andere, een
economische kracht bezit die haar in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en
uiteindelijk consumenten te gedragen.
3.
Wanneer een onderneming aanmerkelijke marktmacht op
een specifieke markt bezit, kan zij ook worden aangemerkt als
onderneming met een aanmerkelijke marktmacht op een nauw
verwante markt als de koppelingen tussen beide markten van
dien aard zijn dat de marktmacht op de ene markt op de
andere markt zo kan worden gebruikt dat de marktmacht
van de onderneming wordt vergroot.

Artikel 14
Procedure voor marktanalyse
1.
Na overleg met de nationale regelgevende instanties in het
kader van de groep op hoog niveau voor communicatie geeft
de Commissie een beschikking inzake relevante markten voor
producten en diensten, hierna Ðde beschikking genoemd, die
tot de lidstaten is gericht. Daarin worden de markten voor
producten en diensten in de sector elektronische communicatie
vermeld waarvan de kenmerken zodanig kunnen zijn dat het
opleggen van regulerende verplichtingen als beschreven in de
specifieke maatregelen gerechtvaardigd kan zijn, onverminderd
markten die in bepaalde gevallen uit hoofde van het mededingingsrecht kunnen worden gedefinieerd. De Commissie publiceert eveneens richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening van aanmerkelijke marktmacht, hierna Ðde richtsnoeren
genoemd.

1.
Na een openbare raadpleging en overleg met de nationale
regelgevende instanties in het kader van de Adviesgroep voor
communicatie geeft de Commissie een beschikking inzake relevante markten voor producten en diensten, hierna Ðde beschikking genoemd, die tot de lidstaten is gericht. Daarin worden
de markten voor producten en diensten in de sector elektronische communicatie vermeld waarvan de kenmerken zodanig
kunnen zijn dat het opleggen van regulerende verplichtingen
als beschreven in de specifieke maatregelen gerechtvaardigd kan
zijn, onverminderd markten die in bepaalde gevallen uit hoofde
van het mededingingsrecht kunnen worden gedefinieerd. De
Commissie publiceert eveneens richtsnoeren voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht, hierna
Ðde richtsnoeren genoemd, die in overeenstemming zijn met
de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van
eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen.
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De Commissie kan in de beschikking aangeven welke markten
transnationaal zijn. Op dergelijke markten dragen de betrokken
nationale regelgevende instanties samen zorg voor de uitvoering van de marktanalyse en beslissen zij op gecoördineerde
wijze over het eventueel opleggen van verplichtingen overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.
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Ongewijzigd

De nationale regelgevende instanties verzoeken de Commissie
om voorafgaande toestemming en dienen die te hebben verkregen voordat zij marktdefinities gebruiken die afwijken van
de definities die in de beschikking worden gegeven of voordat
zij sectorspecifieke verplichtingen opleggen op andere markten
dan die welke in de beschikking worden genoemd.
De Commissie herziet de beschikking op gezette tijden.

De Commissie herziet de beschikking en de richtsnoeren op
gezette tijden.

2.
Binnen twee maanden na de datum waarop de beschikking of een bijwerking daarvan wordt aangenomen, voeren de
nationale regelgevende instanties overeenkomstig de richtsnoeren een analyse uit van de in de beschikking vermelde markten
voor producten en diensten. De lidstaten zorgen ervoor dat de
nationale mededingingsautoriteiten volledig bij die analyse worden betrokken. De door de nationale regelgevende instanties
opgestelde analyse van elke markt wordt gepubliceerd.

Ongewijzigd

3.
Wanneer een nationale regelgevende instantie krachtens
de artikelen 16, 25 of 27 van Richtlijn 2000/. . ./EG [inzake de
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten], of de artikelen
7 of 8 van Richtlijn 2000/. . ./EG [inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten] moet bepalen of ten aanzien van ondernemingen verplichtingen moeten worden opgelegd, gehandhaafd of ingetrokken, bepaalt zij overeenkomstig de richtsnoeren op basis van haar analyse volgens lid 2 of een in de
beschikking vermelde markt binnen een bepaald geografisch
gebied daadwerkelijk concurrerend is.
4.
Wanneer een nationale regelgevende instantie concludeert
dat de markt daadwerkelijk concurrerend is, mag zij geen sectorspecifieke verplichtingen als beschreven in de specifieke
maatregelen opleggen of handhaven. Wanneer er reeds sectorspecifieke verplichtingen bestaan, trekt zij die verplichtingen
van ondernemingen op die specifieke markt in. Partijen die
gevolgen ondervinden van het intrekken van die verplichtingen,
worden tijdig in kennis gesteld.
5.
Wanneer een nationale regelgevende instantie overeenkomstig de bovengenoemde richtsnoeren vaststelt dat een in
de beschikking vermelde markt niet daadwerkelijk concurrerend is binnen een bepaald geografisch gebied, legt zij sectorspecifieke verplichtingen als beschreven in de specifieke maatregelen op, of handhaaft zij deze verplichtingen wanneer zij
reeds bestaan.
6.
Voor de in de leden 4 en 5 genoemde maatregelen geldt
de procedure van artikel 6.
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Artikel 15
Normalisatie

1.
De Commissie stelt een lijst van normen en/of specificaties op die moet dienen als basis voor het aanmoedigen van het
geharmoniseerde aanbieden van elektronische communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten en bijbehorende faciliteiten. Deze wordt in het Publicatieblad van Europese
Gemeenschappen gepubliceerd. Waar nodig kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 19, lid 2, verzoeken dat de
Europese normalisatie-instellingen normen opstellen.

2.
De lidstaten moedigen het gebruik aan van de in lid 1
bedoelde normen en/of specificaties voor het aanbieden van
diensten, technische interfaces en/of netwerkfuncties, voor zover dat strikt nodig is om interoperabiliteit te waarborgen en
de keuzevrijheid van de gebruikers te verbeteren.
Zolang niet overeenkomstig lid 1 normen en/of specificaties
zijn gepubliceerd, moedigen de lidstaten de toepassing aan
van normen en/of specificaties die zijn vastgesteld door Europese normalisatie-instellingen zoals het ETSI of de Gemeenschappelijke Europese Normalisatieorganisatie CEN/Cenelec.
Indien dergelijke normen en/of specificaties ontbreken, moedigen de lidstaten de toepassing aan van internationale normen
of aanbevelingen die door de Internationale Telecommunicatie
Unie (ITU), de Internationale Organisatie voor Normalisatie
(ISO) of het Internationale Elektrotechnische ComitØ (IEC) zijn
aangenomen.
Wanneer er internationale normen bestaan, treffen de lidstaten
alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Europese
normalisatie-instellingen, zoals het ETSI of CEN/Cenelec deze
normen of de relevante onderdelen daarvan gebruiken als basis
voor de normen die zij ontwikkelen, tenzij dergelijke internationale normen of relevante onderdelen daarvan ondoelmatig
zouden zijn.

3.
Wanneer de in lid 1 bedoelde normen en/of specificaties
niet in toereikende mate zijn toegepast, zodat de interoperabiliteit van diensten in ØØn of meer lidstaten niet kan worden
gewaarborgd, kan de toepassing van die normen en/of specificaties verplicht worden gesteld overeenkomstig lid 4, voor zover dat strikt noodzakelijk is om de interoperabiliteit te waarborgen en de keuzevrijheid van de gebruikers te verbeteren.

3.
Wanneer de in lid 1 bedoelde normen en/of specificaties
niet in toereikende mate zijn toegepast of wanneer de interoperabiliteit van diensten in ØØn of meer lidstaten niet kan
worden gewaarborgd, kan de toepassing van die normen en/of
specificaties verplicht worden gesteld overeenkomstig lid 4,
voor zover dat strikt noodzakelijk is om de interoperabiliteit
te waarborgen en de keuzevrijheid van de gebruikers te verbeteren.

4.
Wanneer de Commissie voornemens is de toepassing van
bepaalde normen en/of specificaties verplicht te stellen, publiceert zij een mededeling in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen en nodigt zij alle betrokken partijen uit om
hun opmerkingen openbaar mee te delen. De Commissie stelt
de toepassing van de relevante normen volgens de procedure
van artikel 19, lid 3, verplicht door hiernaar te verwijzen als
zijnde verplichte normen in de lijst van normen en/of specificaties die wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van Europese
Gemeenschappen.

Ongewijzigd
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5.
Wanneer de Commissie van mening is dat de in lid 1
bedoelde normen en/of specificaties niet langer bijdragen tot de
levering van geharmoniseerde elektronische communicatiediensten, schrapt zij die normen en/of specificaties van de in lid 1
bedoelde lijst van normen en/of specificaties volgens de procedure van artikel 19, lid 2.

5.
Wanneer de Commissie van mening is dat de in lid 1
bedoelde normen en/of specificaties niet langer bijdragen tot de
levering van geharmoniseerde elektronische communicatiediensten of dat deze niet meer voldoen aan de behoeften van de
klant dan wel de technologische ontwikkeling belemmeren,
schrapt zij die normen en/of specificaties van de in lid 1 bedoelde lijst van normen en/of specificaties volgens de procedure van artikel 19, lid 2.

6.
Wanneer de Commissie van mening is dat de in lid 4
bedoelde normen en/of specificaties niet langer bijdragen tot de
levering van geharmoniseerde elektronische communicatiediensten, schrapt zij die normen en/of specificaties van de in lid 1
bedoelde lijst van normen en/of specificaties volgens de procedure van artikel 19, lid 3.

6.
Wanneer de Commissie van mening is dat de in lid 4
bedoelde normen en/of specificaties niet langer bijdragen tot de
levering van geharmoniseerde elektronische communicatiediensten of dat deze niet meer voldoen aan de behoeften van de
klant dan wel de technologische ontwikkeling belemmeren,
schrapt zij die normen en/of specificaties van de in lid 1 bedoelde lijst van normen en/of specificaties volgens de procedure van artikel 19, lid 3.

Artikel 16

Ongewijzigd

Harmonisatiemaatregelen
1.
De Commissie kan in voorkomend geval volgens de procedure van artikel 19, lid 2, aanbevelingen doen aan de lidstaten. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties bij de uitvoering van hun taken zoveel mogelijk rekening houden met die aanbevelingen. Wanneer een nationale regelgevende instantie besluit om een aanbeveling niet
op te volgen, publiceert zij de redenen daarvoor.
2.
Wanneer de Commissie onder meer van mening is dat
verschillen in de regelgeving op nationaal niveau een belemmering voor de interne markt vormen of wanneer de Groep op
hoog niveau voor communicatie adviseert dat een verbindende
harmonisatiemaatregel noodzakelijk is, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 19, lid 3, verbindende harmonisatiemaatregelen vaststellen.

Artikel 17

2.
Wanneer de Commissie onder meer van mening is dat
verschillen in de regelgeving op nationaal niveau een belemmering voor de interne markt vormen, kan zij volgens de
procedure van artikel 19, lid 3, de nodige technische uitvoeringsmaatregelen vaststellen. De Commissie kan de Adviesgroep voor communicatie daaromtrent om advies vragen.

Ongewijzigd

Beslechting van geschillen tussen ondernemingen
1.
Wanneer op een onder deze richtlijn of de specifieke
maatregelen vallend gebied een geschil ontstaat tussen ondernemingen die elektronische communicatienetwerken of -diensten aanbieden in ØØn lidstaat, neemt de betrokken nationale
regelgevende instantie op verzoek van een van beide partijen
binnen twee maanden een bindend besluit om het geschil te
beslechten. De lidstaten zorgen ervoor dat alle partijen volledig
met de nationale regelgevende instantie samenwerken.

1.
Wanneer op een onder deze richtlijn of de specifieke
maatregelen vallend gebied een geschil ontstaat tussen ondernemingen die elektronische communicatienetwerken of -diensten aanbieden in ØØn lidstaat, neemt de betrokken nationale
regelgevende instantie op verzoek van een van beide partijen
binnen twee maanden een bindend besluit om het geschil te
beslechten. In buitengewone gevallen en met instemming van
de betrokken partijen kan een besluit nog eens twee maanden
worden uitgesteld. De lidstaten zorgen ervoor dat alle partijen
volledig met de nationale regelgevende instantie samenwerken.
Eventuele verplichtingen die een onderneming door de nationale regelgevende instantie worden opgelegd in het kader van
de beslechting van een geschil dienen in overeenstemming te
zijn met de bepalingen van deze richtlijn en de specifieke maatregelen.
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2.
Bij het beslechten van een geschil houdt de regelgevende
instantie onder meer rekening met:
a) de belangen van de gebruikers,
b) aan de partijen opgelegde reglementaire verplichtingen of
beperkingen,
c) de wenselijkheid het aanbod van innovatieve oplossingen op
de markt te stimuleren en de gebruikers een breed scala van
elektronische communicatiediensten op nationaal en communautair niveau aan te bieden,
d) in voorkomend geval de beschikbaarheid van technisch en
commercieel haalbare alternatieven voor de verlangde diensten of faciliteiten,
e) de noodzaak om de integriteit van elektronische communicatienetwerken en de interoperabiliteit van diensten in stand
te houden,
f) de aard van de aanvraag in verhouding tot de middelen die
beschikbaar zijn om aan de aanvraag te voldoen,
g) de relatieve marktposities van de partijen,
h) het algemeen belang (bv. de bescherming van het milieu, de
volksgezondheid en de openbare veiligheid),
i) de bevordering van mededinging,
j) de noodzaak om een universele dienst in stand te houden.

3.
Het besluit van de nationale regelgevende instantie wordt
gepubliceerd. Het besluit dient voor de betrokken partijen volledig met redenen te worden omkleed.

4.
De procedure van de leden 1, 2 en 3 laat het recht van
elk der partijen om bij de nationale rechterlijke instanties een
procedure tot schadeloosstelling in te leiden, onverlet.

Artikel 18
Beslechting van grensoverschrijdende geschillen
1.
Wanneer op een onder deze richtlijn of de specifieke
maatregelen vallend gebied tussen partijen in verschillende lidstaten een grensoverschrijdend geschil ontstaat, dat buiten de
bevoegdheid van ØØn enkele nationale regelgevende instantie
valt, is de procedure van de leden 2 t/m 5 van toepassing.
2.
Elke partij kan het geschil voorleggen aan de betrokken
nationale regelgevende instanties. De nationale regelgevende
instanties coördineren hun werkzaamheden om een oplossing
voor het geschil te vinden overeenkomstig artikel 17, lid 2.
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3.
Wanneer het geschil niet is beslecht binnen twee maanden nadat het aan de betrokken nationale regelgevende instanties is voorgelegd, kan elk van beide partijen, met instemming
van alle partijen, bij de Commissie, met een kopie aan alle
betrokken partijen, een verzoek indienen om een besluit inzake
het geschil te nemen. Daarbij zien de partijen af van alle verdere stappen krachtens het nationale recht.
4.
Wanneer de Commissie een verzoek als bedoeld in lid 3
ontvangt, onderzoekt zij het geval, daarbij, wanneer zij dat
wenselijk acht, bijgestaan door een werkgroep van deskundigen
en neemt zij binnen drie maanden een besluit. De lidstaten
zorgen ervoor dat alle partijen het besluit volledig uitvoeren.
5.
Wanneer geen besluit overeenkomstig lid 4 wordt genomen, staat het de partijen vrij om verdere stappen krachtens
het nationale recht te ondernemen.

Artikel 19
ComitØ
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het ComitØ voor
communicatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de
raadgevingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG
met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van dat besluit van
toepassing.
3.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de
regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG,
met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van dat besluit van
toepassing.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op drie maanden vastgesteld.

Artikel 20
Uitwisseling van informatie
1.
In voorkomend geval stelt de Commissie het ComitØ voor
communicatie in kennis van het resultaat van regelmatig overleg met de vertegenwoordigers van netwerkexploitanten, aanbieders van diensten, gebruikers, consumenten, fabrikanten en
vakbonden.
2.
Het ComitØ voor communicatie bevordert de uitwisseling
van informatie tussen de lidstaten en tussen de lidstaten en de
Commissie over de situatie en de ontplooiing van regelgevende
activiteiten in verband met elektronische communicatienetwerken en -diensten en houdt daarbij rekening met het beleid van
de Gemeenschap inzake elektronische communicatie.
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Artikel 21
Groep op hoog niveau voor communicatie

Adviesgroep voor communicatie

1.
Er wordt een groep op hoog niveau voor communicatie,
ingesteld. Deze groep heeft een adviserende functie en treedt
onafhankelijk op.

1.
Er wordt een Adviesgroep voor communicatie ingesteld.
Deze groep heeft een adviserende functie en treedt onafhankelijk op.

2.
De groep bestaat uit vertegenwoordigers die door de nationale regelgevende instanties zijn benoemd. De groep kiest
zijn voorzitter. Het secretariaat van de groep wordt verzorgd
door de Commissie. De groep stelt met instemming van de
Commissie zijn reglement van orde vast.

Ongewijzigd

3.
Bepaalde in lid 4 bedoelde taken kunnen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgerichte groepen van deskundigen. In voorkomend geval worden vertegenwoordigers
van nationale mededingingsautoriteiten en andere relevante instanties uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden
van de groep en de groepen van deskundigen.

3.
Bepaalde in lid 4 bedoelde taken kunnen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgerichte groepen van deskundigen. In voorkomend geval mogen vertegenwoordigers van
nationale mededingingsautoriteiten en andere relevante instanties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de groep en de groepen van deskundigen.

4.
De groep en/of de groepen van deskundigen hebben de
volgende taken:

Ongewijzigd

a) onderzoeken van elk vraagstuk in verband met de toepassing van de nationale maatregelen die in het kader van deze
richtlijn en de specifieke maatregelen zijn aangenomen, teneinde de uniforme toepassing van die maatregelen in alle
lidstaten te bevorderen;
b) vaststellingen van overeengekomen standpunten inzake de
gedetailleerde toepassing van de Gemeenschapswetgeving
met het oog op het vergemakkelijken van pan-Europese
diensten;
c) adviseren van de Commissie bij het opstellen van de beschikking inzake relevante markten voor producten en diensten als bedoeld in artikel 14;
d) onderzoeken van aangelegenheden die aan hen worden
voorgelegd door lidstaten, nationale regelgevende instanties,
marktpartijen of gebruikers, en in voorkomend geval het
voorstellen van oplossingen;
e) de Commissie in kennis stellen van alle problemen die zich
voordoen bij de toepassing van deze richtlijn en de specifieke maatregelen;
f) ondersteunen van praktijkcodes die zijn opgesteld door de
groep, de groepen van deskundigen of andere belanghebbende partijen, voor gebruik in de lidstaten, over aangelegenheden die verband houden met de toepassing van de
Gemeenschapswetgeving in de sector;
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g) volgen en bekend maken van de activiteiten van nationale
regelgevende instanties in de gehele Gemeenschap, in voorkomend geval via een database, met name nationale raadplegingen inzake specifieke regelgevingsaangelegenheden en
de daaropvolgende besluiten van nationale regelgevende instanties.

5.
De groep stelt de Commissie in kennis van alle verschillen
in wetgeving of praktijk tussen de lidstaten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gemeenschappelijke markt voor
elektronische communicatienetwerken of -diensten. De groep
kan op eigen initiatief advies uitbrengen of aanbevelingen
doen inzake alle aangelegenheden die betrekking hebben op
elektronische communicatienetwerken of -diensten in de Gemeenschap.

5.
De groep stelt de Commissie in kennis van alle verschillen
in wetgeving of praktijk tussen de lidstaten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gemeenschappelijke markt voor
elektronische communicatienetwerken of -diensten, waarbij bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de noodzaak transnationale diensten te ontwikkelen en de verschillen
tussen de nationale wetgevingen van de lidstaten weg te werken. De groep kan op eigen initiatief advies uitbrengen of
aanbevelingen doen inzake alle aangelegenheden die betrekking
hebben op elektronische communicatienetwerken of -diensten
in de Gemeenschap.

6.
De adviezen en aanbevelingen van de groep worden toegezonden aan de Commissie en het ComitØ voor communicatie. De Commissie stelt de groep in kennis van de eventuele
maatregelen die zij naar aanleiding van zijn adviezen en aanbevelingen denkt te treffen.

Ongewijzigd

7.
De groep en de groepen van deskundigen houden zoveel
mogelijk rekening met de standpunten van de belanghebbende
partijen, waaronder consumenten, gebruikers, netwerkexploitanten, aanbieders van diensten, fabrikanten en betrokken verenigingen op communautair niveau.

7.
De groep en de groepen van deskundigen houden zoveel
mogelijk rekening met de standpunten van de belanghebbende
partijen, waaronder consumenten, gebruikers, netwerkexploitanten, aanbieders van diensten, fabrikanten en betrokken verenigingen op communautair niveau. Daartoe dienen de groep
en de groepen van deskundigen de belanghebbende partijen in
de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn op de
voorgestelde maatregelen te reageren.

8.
De groep legt jaarlijks een verslag van zijn activiteiten en
die van de groepen van deskundigen voor aan het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie. Het verslag wordt openbaar gemaakt.

Schrappen

Artikel 22
Publicatie van informatie

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat bijgewerkte informatie
betreffende de toepassing van deze richtlijn en de specifieke
maatregelen openbaar wordt gemaakt op een wijze die alle
belanghebbende partijen gemakkelijke toegang tot die informatie waarborgt. Zij publiceren een mededeling in hun Staatsblad
waarin wordt beschreven hoe en waar de informatie wordt
gepubliceerd. De eerste mededeling van deze aard wordt gepubliceerd vóór 1 januari 2002 en vervolgens wordt telkens een
mededeling gepubliceerd wanneer de betrokken informatie
wordt gewijzigd.

Ongewijzigd
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2.
De lidstaten zenden de Commissie een kopie van elke
mededeling wanneer deze wordt gepubliceerd. De Commissie
deelt de informatie afhankelijk van het geval mee aan het ComitØ voor communicatie en de groep op hoog niveau voor
communicatie.

2.
De lidstaten zenden de Commissie een kopie van elke
mededeling wanneer deze wordt gepubliceerd. De Commissie
deelt de informatie afhankelijk van het geval mee aan het ComitØ voor communicatie en de Adviesgroep voor communicatie.

Artikel 23
Evaluatieprocedures
Op gezette tijden evalueert de Commissie de werking van deze
richtlijn en brengt zij daarover verslag uit aan het Europees
Parlement en de Raad, voor het eerst uiterlijk drie jaar na de
datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. De Commissie
kan daartoe de lidstaten om inlichtingen vragen, welke inlichtingen onverwijld worden verstrekt.

HOOFDSTUK V
SLOTBEPALINGEN

Artikel 24
Intrekking
De volgende richtlijnen en beschikkingen worden met ingang
van 1 januari 2002 ingetrokken:
 Richtlijn 90/387/EEG;
 Beschikking 91/396/EEG;
 Richtlijn 92/44/EEG, behoudens de artikelen 3, 4, 6, 7, 8 en
10 van die richtlijn;
 Beschikking 92/264/EEG;
 Richtlijn 95/47/EG;
 Richtlijn 97/13/EG;
 Richtlijn 97/33/EG, behoudens de artikelen 4, 6, 7, 8 11, 12
en 14 van die richtlijn;
 Richtlijn 97/66/EG;
 Richtlijn 98/10/EG, behoudens de artikelen 16 en 17 van die
richtlijn.

Artikel 25
Omzetting in nationaal recht
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2001 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiºle bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Ongewijzigd
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2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de
bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen, alsmede van elke latere wijziging
van die bepalingen.
Artikel 26
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 27
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE
LIJST VAN MARKTEN DIE MOETEN WORDEN VERMELD IN DE EERSTE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE INZAKE MARKTEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN (ARTIKEL 14)
1. Markten bedoeld in Richtlijn [. . .] inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronische communicatienetwerken en -diensten
Artikel 16 (regulering van de tarieven voor de eindgebruiker) en artikel 25, lid 2 (carrierselectie)
 het aanbieden van aansluiting op en het gebruik van het openbare telefoonnet op vaste locaties
Artikel 27 (huurlijnen)
 de levering van huurlijnen aan eindgebruikers
2. Markten bedoeld in Richtlijn [. . .] inzake toegang tot een interconnectie van elektronische communicatiewerken en bijbehorende faciliteiten
Artikel 7  In het vroegere regelgevingskader gedefinieerde markten waar de verplichtingen moeten worden herzien
Interconnectie (Richtlijn 97/33/EG als gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG)
 gespreksopbouw in het vaste openbare telefoonnet
 gespreksafgifte in het vaste openbare telefoonnet
 doorgiftediensten in het vaste openbare telefoonnet
 gespreksopbouw in openbare mobiele telefoonnetten
 gespreksafgifte in openbare mobiele telefoonnetten
 interconnectie van huurlijnen (interconnectie van deelcircuits)
Netwerktoegang en bijzondere netwerktoegang (Richtlijn 97/33/EG, Richtlijn 98/10/EG)
 toegang tot het vaste openbare telefoonnet, met inbegrip van ontbundelde toegang tot het aansluitnet
 toegang tot openbare mobiele telefoonnetten, met inbegrip van carrierselectie
Huurlijncapaciteit voor grootgebruikers (Richtlijn 92/44/EEG als gewijzigd bij Richtlijn 97/51/EG)
 de levering van huurlijncapaciteit op grootgebruikersniveau aan andere aanbieders van communicatienetwerken
of -diensten
3. Markten bedoeld in Verordening [. . .] inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet
 diensten verleend via ontbundelde (koperen) lijnen
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Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, in
verband met een uniform bestuurdersattest, van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van
of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten (1)
(2001/C 270 E/27)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 373 def.  2000/0297(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 5 juli 2001)

(1) PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 207.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Ingevolge Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van
26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van
het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van
of naar het grondgebied van een lidstaat of over het
grondgebied van een of meer lidstaten (1) worden interne
communautaire vervoersactiviteiten onder meer door de
afgifte van een communautaire vergunning als een uniform document van kwantitatieve beperkingen bevrijd.
(2) Het ontbreken van een soortgelijk uniform document dat
de officiºle bevestiging inhoudt dat een bestuurder gerechtigd is een voertuig te besturen waarmee onder dekking
van een communautaire vergunning dergelijk internationaal vervoer wordt verricht, heeft tot ernstige controlemoeilijkheden geleid voor de handhavingsinstanties.
(3) De nationale handhavingsinstanties in de lidstaten vinden
dat (bij gebrek aan een uniform bestuurdersattest) onmogelijk kan worden nagegaan of een bestuurder van een
voertuig waarmee onder dekking van een communautaire
vergunning die in een andere lidstaat is afgegeven internationaal vervoer wordt verricht, volgens de nationale
wetgeving van de laatstgenoemde lidstaat daartoe gerechtigd is.
___________
(1) PB L 95 van 9.4.1992, blz. 1; verordening gewijzigd bij de toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden.

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd
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(4) Gezien deze controlemoeilijkheden wordt de situatie als
werknemer van een bestuurder in principe alleen gecontroleerd in de lidstaat waar de tewerkstellende vervoeronderneming is gevestigd.

(5) De onmogelijkheid om de situatie als werknemer van
bestuurders buiten de lidstaat van vestiging te controleren,
heeft tot een marktsituatie geleid waar bestuurders onregelmatig en alleen voor internationaal vervoer buiten de
lidstaat van vestiging van de vervoeronderneming worden
aangenomen met de bedoeling inbreuk te maken op de
nationale wetgeving van de lidstaat van vestiging die de
communautaire vergunning van de vervoeronderneming
heeft afgegeven.

(6) Daar waar dergelijke onregelmatig ingezette bestuurders
worden aangenomen, werken zij vaak in slechte omstandigheden en voor lonen die tot ernstige bezorgdheid over
de veiligheid op de weg aanleiding geven.

(7) Een dergelijke systematische inbreuk op de nationale wetgeving heeft tot een ernstige verstoring van de concurrentieverhouding geleid tussen vervoerondernemingen die
zich met dergelijke praktijken inlaten en vervoerondernemingen die nog steeds alleen wettig tewerkgestelde bestuurders inzetten.

(8) De bevoegde instanties van de lidstaten vinden het onmogelijk om de werkomstandigheden van deze onregelmatig
ingezette bestuurders te controleren.

(9) Alleen een uniform document stelt de lidstaten in staat na
te gaan of bestuurders wettig zijn aangenomen of ter
beschikking gesteld van de vervoeronderneming die verantwoordelijk is voor de vervoeractiviteit.

(10) Deze verordening doet geen afbreuk aan de wetgeving en
bepalingen van de lidstaten en de Gemeenschap waaraan
het verkeer, het verblijf en de toegang tot een activiteit als
werknemer zijn onderworpen.

(11) In overeenstemming met het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel als bedoeld in artikel 5 van het verdrag
kunnen de doelstellingen van de voorgestelde verordening,
namelijk het invoeren van ØØn uniform bestuurdersattest,
niet toereikend door de lidstaten worden bereikt en kunnen zij dan ook, wegens de omvang en effecten van deze
verordening, beter door de Gemeenschap worden bereikt.
Deze verordening beperkt zich tot het minimum dat vereist is om deze doelstellingen te bereiken en gaat niet
verder dan hetgeen met het oog hierop nodig is.
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(12) De lidstaten hebben tijd nodig om het nieuwe
bestuurdersattest te laten drukken en verspreiden, en
deze verordening wordt dan ook pas van toepassing nadat
de lidstaten voldoende tijd hebben gekregen om de nodige
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen.

(12) De lidstaten hebben tijd nodig om het nieuwe
bestuurdersattest te laten drukken en verspreiden, en
deze verordening wordt dan ook pas van toepassing nadat
de lidstaten voldoende tijd hebben gekregen om de nodige
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen. Gedurende de eerste
twee jaar van de toepassing van de verordening moet de
werkingssfeer daarvan, teneinde de administratieve belasting door de invoering van het bestuurdersattest te verlichten, worden beperkt tot bestuurders die onderdanen
van derde landen zijn. Daarna wordt de werkingssfeer
van deze verordening uitgebreid tot alle bestuurders, ongeacht hun nationaliteit.

(13) Uitdrukkelijk dient te worden bevestigd, dat de lidstaten
kunnen verlangen, dat een voertuig waarvoor zij een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning afgeven, op hun grondgebied wordt geregistreerd.

Ongewijzigd

(14) Verordening (EEG) nr. 881/92 moet dienovereenkomstig
worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 881/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2 wordt het volgende streepje toegevoegd:
Ð Ðbestuurder: de persoon die een voertuig bestuurt, of
die in dat voertuig wordt vervoerd teneinde zo nodig
beschikbaar te zijn voor het besturen;

2. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 wordt vervangen door het volgende:
Ð1.
Het internationale vervoer wordt uitgevoerd onder
dekking van een communautaire vergunning in combinatie met een bestuurdersattest tenzij de bestuurder en de
houder van de communautaire vergunning identiek zijn.
b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:
Ð3. Bestuurdersattesten worden door een lidstaat, overeenkomstig artikel 6, afgegeven aan elke vervoerder die:
 in het bezit is van een communautaire vergunning
 in deze lidstaat, in overeenstemming met de relevante wetgeving en bepalingen ervan, wettig bestuurders tewerkstelt of bestuurders inzet die wettig te
zijner beschikking zijn gesteld.
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3. Artikel 4 wordt vervangen door het volgende:
ÐArtikel 4
1.
Zij vervangt ook, voor vervoer dat binnen de werkingssfeer van deze verordening valt, enerzijds de communautaire vergunningen en anderzijds de tussen lidstaten
uitgewisselde bilaterale vergunningen die noodzakelijk zijn
tot aan de inwerkingtreding van deze verordening.
Het bestuurdersattest als bedoeld in artikel 3 houdt de officiºle bevestiging in dat de bestuurder van een voertuig
waarmee onder dekking van een communautaire vergunning internationaal vervoer wordt verricht, wettelijk gerechtigd is, in overeenstemming met de relevante bepalingen en
regels van de lidstaat van vestiging, dit voertuig te besturen
in deze lidstaat.
2. Het bestuurdersattest als bedoeld in artikel 3 houdt de
officiºle bevestiging in dat de bestuurder van een voertuig
waarmee onder dekking van een communautaire vergunning internationaal vervoer wordt verricht, wettelijk gerechtigd is, in overeenstemming met de relevante bepalingen en
regels van de lidstaat van vestiging, dit voertuig te besturen
in deze lidstaat.
4. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
a) Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:
Ð5. De communautaire vergunning wordt afgegeven
voor vijf jaar en kan voor dezelfde duur worden verlengd.
5. Artikel 6 wordt vervangen door het volgende:
ÐArtikel 6
1.
Het in artikel 3 bedoelde bestuurdersattest wordt afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de
vervoeronderneming is gevestigd.
2. De lidstaat geeft, in overeenstemming met zijn relevante nationale bepalingen en regels, aan de houder van de
communautaire vergunning op verzoek een bestuurdersattest af voor elke wettig tewerkgestelde bestuurder of wettig
ter beschikking van de houder van de communautaire vergunning gestelde bestuurder. Elk bestuurdersattest houdt de
officiºle bevestiging in dat de daarin genoemde bestuurder
gerechtigd is in de lidstaat die het attest afgeeft een voertuig
te besturen namens de houder van de communautaire vergunning aan wie het bestuurdersattest is afgegeven.
3. Het bestuurdersattest moet overeenstemmen met het
in bijlage III opgenomen model, waarin eveneens de voorwaarden voor het gebruik van het attest zijn vastgesteld. De
lidstaten nemen alle nodige maatregelen om het risico van
vervalsing van bestuurdersattesten tegen te gaan.
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4. Het bestuurdersattest behoort toe aan de vervoeronderneming, die het ter beschikking stelt van de daarin
beschreven bestuurder wanneer deze met gebruikmaking
van een aan deze vervoeronderneming afgegeven communautaire vergunning een voertuig bestuurt waarmee internationaal vervoer wordt verricht. Een gewaarmerkte kopie van het bestuurdersattest wordt bewaard in de lokalen
van de vervoeronderneming. Het bestuurdersattest moet op
verzoek van de met de controle belaste beambten worden
getoond.
5. Het bestuurdersattest wordt afgegeven voor een periode die wordt bepaald door de lidstaat die het afgeeft; het is
maximaal vijf jaar geldig. Het bestuurdersattest blijft slechts
geldig zolang de voorwaarden waaronder het is afgegeven
vervuld blijven. De lidstaten nemen de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat deze attesten door de vervoeronderneming onmiddellijk aan de instanties die deze hebben
afgegeven worden teruggezonden indien aan deze voorwaarden niet langer wordt voldaan.
6. Artikel 7 wordt vervangen door het volgende:
ÐArtikel 7
1.
Bij de indiening van een aanvraag om een communautaire vergunning en ten hoogste vijf jaar na de afgifte ervan
en vervolgens ten minste om de vijf jaar onderzoeken de
bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging of de vervoerder voldoet of nog steeds voldoet aan de in artikel 3, lid
2, bedoelde voorwaarden.
2. De bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging
controleren regelmatig of de in artikel 3, lid 3 bedoelde
voorwaarden waaronder een bestuurdersattest is afgegeven
vervuld blijven.

7. Artikel 8 wordt vervangen door het volgende:

ÐArtikel 8
1.
Ingeval aan de in artikel 3, lid 2, genoemde respectievelijk in artikel 3, lid 3 bedoelde voorwaarden niet is voldaan, weigeren de bevoegde instanties van de lidstaat van
vestiging bij een met redenen omkleed besluit de communautaire vergunning respectievelijk het bestuurdersattest
af te geven of te verlengen.
2. De bevoegde instanties trekken de communautaire vergunning respectievelijk het bestuurdersattest in, wanneer de
houder:
 niet meer voldoet aan de in artikel 3, lid 2, gestelde
respectievelijk in artikel 3, lid 3 bedoelde voorwaarden,
 onjuiste inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot
de gegevens die noodzakelijk waren voor de afgifte van
deze vergunning respectievelijk het bestuurdersattest.
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3. Wanneer ernstige inbreuken of kleine en herhaalde
inbreuken op de vervoersvoorschriften worden geconstateerd, mogen de bevoegde instanties van de lidstaat van
vestiging van de vervoeronderneming die de inbreuk heeft
gepleegd, met name de gewaarmerkte kopieºn van de communautaire vergunning tijdelijk en/of gedeeltelijk intrekken
en mogen zij de bestuurdersattesten intrekken. Deze sancties
worden vastgesteld afhankelijk van de ernst van de door de
houder van een communautaire vergunning gepleegde inbreuk en afhankelijk van het totale aantal gewaarmerkte
kopieºn waarover hij voor het internationale vervoer beschikt.
4. Wanneer ernstige inbreuken of kleine en herhaalde
inbreuken betreffende enig misbruik van bestuurdersattesten
worden geconstateerd, nemen de bevoegde instanties van de
lidstaat van vestiging van de vervoeronderneming die dergelijke inbreuken heeft gepleegd passende sancties, en kunnen zij bijvoorbeeld:
 de afgifte van bestuurdersattesten opschorten,
 bestuurdersattesten intrekken,
 de afgifte van bestuurdersattesten aan bijkomende voorwaarden onderwerpen teneinde enig misbruik te voorkomen,
 de gewaarmerkte kopieºn van de communautaire vergunning tijdelijk en/of gedeeltelijk intrekken.
Deze sancties worden vastgesteld rekening houdend met de
ernst van de door de houder van een communautaire vergunning gepleegde inbreuk.

8. Artikel 9 wordt vervangen door het volgende:
ÐArtikel 9
1.
De lidstaten waarborgen dat de aanvrager of de houder
van een communautaire vergunning beroep kan aantekenen
tegen het besluit van de bevoegde instanties van de lidstaat
van vestiging om genoemde vergunning te weigeren of in te
trekken.
2. De lidstaten waarborgen dat de houder van een communautaire vergunning beroep kan aantekenen tegen het
besluit van de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging om een bestuurdersattest te weigeren of in te trekken
of om de afgifte van bestuurdersattesten aan bijkomende
voorwaarden te onderwerpen.
9. De tekst in de bijlage bij deze verordening wordt toegevoegd
als bijlage III.
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Artikel 2
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de maatregelen
die zij ter uitvoering van deze verordening hebben genomen.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Zij wordt na haar inwerkingtreding van toepassing

Zij wordt zes maanden na haar inwerkingtreding van toepassing op onderdanen van derde landen.
Zij wordt 30 maanden na haar inwerkingtreding van toepassing op alle bestuurders, ongeacht hun nationaliteit.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Ongewijzigd
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BIJLAGE
ÐBIJLAGE III
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Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan
nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO
betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen
(2001/C 270 E/28)
COM(2001) 379 def.  2001/0146(ACC)
(Door de Commissie ingediend op 5 juli 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 384/96 van
22 december 1995 (1) beschermende maatregelen vastgesteld tegen invoer met dumping uit landen die geen lid
zijn van de Europese Gemeenschap.

met interpretaties van de wetgeving in een door het orgaan
voor geschillenbeslechting opgesteld rapport. Voorts dienen
de instellingen van de Gemeenschap de mogelijkheid te
hebben dergelijke maatregelen in voorkomend geval op te
schorten of te herzien.
(6) Het beroep op het memorandum van overeenstemming
inzake de regels en procedures betreffende de beslechting
van geschillen is niet aan beperkingen in de tijd onderworpen. De aanbevelingen in de rapporten van het orgaan voor
geschillenbeslechting hebben een uitsluitend prospectief karakter. Het is derhalve dienstig te bepalen dat alle op grond
van deze verordening genomen maatregelen van kracht
worden op de datum van inwerkingtreding, tenzij anders
bepaald, en dat zij dientengevolge geen aanleiding kunnen
geven tot de terugbetaling van voor die datum ingevorderde rechten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

(2) De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 2026/97 van
6 oktober 1997 (2) beschermende maatregelen vastgesteld
tegen invoer met subsidiºring uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap.
(3) In het kader van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) werd een
memorandum van overeenstemming inzake de regels en
procedures betreffende de beslechting van geschillen ondertekend. Bij dit memorandum werd een orgaan voor geschillenbeslechting ingesteld.
(4) Teneinde de Gemeenschap indien nodig in staat te stellen
een krachtens Verordening (EG) nr. 384/96 of Verordening
(EG) nr. 2026/97 genomen maatregel in overeenstemming
te brengen met de aanbevelingen en uitspraken van een
door het orgaan voor geschillenbeslechting opgesteld rapport, dienen specifieke bepalingen te worden vastgesteld.
(5) De instellingen van de Gemeenschap kunnen het dienstig
achten bepaalde andere maatregelen in te trekken, te wijzigen of vast te stellen die verband houden met maatregelen die zijn genomen op basis van Verordening (EG)
nr. 384/96 of Verordening (EG) nr. 2026/97, met inbegrip
van maatregelen die niet het voorwerp hebben gevormd
van een geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van
het genoemde memorandum, teneinde rekening te houden
(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2238/2000 (PB L 257 van 11.10.2000, blz. 2).
(2) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.

Artikel 1
1.
Wanneer het orgaan voor geschillenbeslechting een rapport opstelt betreffende een maatregel van de Gemeenschap die
is genomen krachtens het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 384/96 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2026/97 van
de Raad of de onderhavige verordening (Ðbetwiste maatregel),
kan de Raad met een eenvoudige meerderheid van stemmen op
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Raadgevend ComitØ dat is ingesteld bij artikel 15 van Verordening
(EG) nr. 384/96 of artikel 25 van Verordening (EG)
nr. 2026/97 (ÐRaadgevend ComitØ) een van de volgende maatregelen nemen:
a) intrekking of wijziging van de betwiste maatregel of;
b) vaststellen van andere bijzondere maatregelen die in de gegeven omstandigheden dienstig worden geacht.
2.
Met het oog op de krachtens lid 1 te nemen maatregelen
kan de Commissie belanghebbenden verzoeken haar alle noodzakelijke informatie te verschaffen ter vervollediging van de
informatie die werd verzameld bij het onderzoek dat tot de
betwiste maatregel heeft geleid.
3.
Wanneer het dienstig wordt geacht dat een overeenkomstig lid 1 genomen maatregel wordt voorafgegaan door of gepaard gaat met een herzieningsonderzoek, wordt een dergelijk
onderzoek door de Commissie geopend na raadpleging van het
Raadgevend ComitØ.
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4.
Wanneer opschorting van de betwiste of gewijzigde maatregel dienstig wordt geacht, wordt deze opschorting voor een
beperkte termijn toegestaan door de Raad die zijn besluit
neemt met een eenvoudige meerderheid van stemmen op basis
van een voorstel dat door de Commissie is ingediend na raadpleging van het Raadgevend ComitØ.

4.
Wanneer opschorting van de niet betwiste of gewijzigde
maatregel dienstig wordt geacht, wordt deze opschorting voor
een beperkte termijn toegestaan door de Raad die zijn besluit
neemt met een eenvoudige meerderheid van stemmen op basis
van een voorstel dat door de Commissie is ingediend na raadpleging van het Raadgevend ComitØ.

Artikel 2

Artikel 3

1.
De Raad kan bovendien, indien hij dit wenselijk acht, alle
in artikel 1, lid 1, bedoelde dienstig geachte maatregelen nemen
teneinde rekening te houden met de interpretatie van rechtsregels in een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting
betreffende een niet betwiste maatregel.

Overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen worden van kracht op de datum van inwerkingtreding en geven,
behoudens andersluidende bepalingen, geen aanleiding tot terugbetaling van voor die datum ingevorderde rechten.

2.
Met het oog op de krachtens lid 1 te nemen maatregelen
kan de Commissie belanghebbenden verzoeken alle noodzakelijke informatie te verschaffen ter vervollediging van de informatie die werd verkregen bij het onderzoek dat aanleiding heeft
gegeven tot de niet-betwiste maatregel.

Artikel 4

3.
Wanneer het dienstig wordt geacht dat een overeenkomstig lid 1 genomen maatregel wordt voorafgegaan door of gepaard gaat met een herzieningsonderzoek, wordt een dergelijk
onderzoek door de Commissie geopend na raadpleging van het
Raadgevend ComitØ.

Deze verordening treedt in werking op de datum van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing op de rapporten die na 1 januari 2001
door het orgaan voor geschillenbeslechting worden opgesteld.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

C 270 E/244

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

25.9.2001

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden waaronder onderdanen van
derde landen gedurende een periode van ten hoogste drie maanden vrij kunnen reizen op het
grondgebied van de lidstaten, alsmede tot invoering van een specifieke reisvergunning en tot
vaststelling van de voorwaarden voor toegang met het oog op een bezoek van ten hoogste zes
maanden
(2001/C 270 E/29)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 388 def.  2001/0155(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 10 juli 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62, punt 3), en artikel 63,
punt 3),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, voorziet artikel 61 van het Verdrag in de aanneming van maatregelen die erop gericht zijn het vrije verkeer van personen te waarborgen overeenkomstig artikel 14 van het
Verdrag, in samenhang met daarmee rechtstreeks verband
houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot,
met name, controles aan de buitengrenzen, asiel en immigratie.
(2) In artikel 61, onder a), van het EG-Verdrag wordt met
name verwezen naar maatregelen tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder onderdanen van derde landen vrij
kunnen reizen op het grondgebied van de lidstaten gedurende een periode van ten hoogste drie maanden.
(3) In het Schengen-acquis, dat is opgenomen in het kader
van de Europese Unie, zijn reeds bepaalde voorwaarden
voor het vrij verkeer van onderdanen van derde landen
vastgesteld.
(4) De in artikel 62, punt 3), van het Verdrag bedoelde maatregelen komen in de plaats van de desbetreffende onderdelen van het Schengen-acquis dat is opgenomen in het
kader van de Europese Unie. Deze richtlijn voorziet in een
algemene harmonisatie van de voorwaarden voor het verkeer van onderdanen van derde landen. Derhalve moeten
de bestaande bepalingen van het Schengen-acquis op dit
gebied worden vervangen.
(5) Daarom worden in deze richtlijn de voorwaarden vastgesteld waaronder onderdanen van derde landen, ongeacht
of zij aan de visumplicht zijn onderworpen of niet, of in
het bezit zijn van een verblijfstitel, gedurende een periode
van ten hoogste drie maanden vrij kunnen reizen op het
grondgebied van de lidstaten.

(6) De Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen voorziet ook in de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden of krachtens de bepalingen van een
vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst gesloten
bilaterale overeenkomst de verblijfstermijn van drie maanden op het nationale grondgebied te verlengen.
(7) Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam
kunnen de in artikel 20, lid 2, van de Overeenkomst ter
uitvoering van het Akkoord van Schengen bedoelde bilaterale overeenkomsten tot vrijstelling van de visumplicht
niet langer de basis vormen van een verblijf van meer dan
drie maanden in de ruimte zonder binnengrenzen met
vrijstelling van de visumplicht voor een kort verblijf.
(8) Er moeten echter ook voorwaarden worden vastgesteld
waaronder onderdanen van derde landen zich gedurende
een periode van tussen de drie en de zes maanden in de
ruimte zonder binnengrenzen kunnen bevinden, zonder
langer dan drie maanden op het grondgebied van een
van de bezochte lidstaten door te brengen.
(9) Daarom moet een specifieke reisvergunning worden ingevoerd voor onderdanen van derde landen  ongeacht of
zij aan de visumplicht zijn onderworpen of niet  die een
bezoek van ten hoogste zes maanden op een periode van
twaalf maanden, gerekend vanaf de datum van eerste binnenkomst, aan het grondgebied van twee of meer lidstaten
willen brengen, waarbij zij zich niet langer dan drie maanden op het grondgebied van dezelfde lidstaat mogen ophouden.
(10) Voor Denemarken vormt dit voorstel een uitwerking van
het Schengen-acquis in de zin van het Protocol betreffende
de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag van Amsterdam is gehecht. Voor de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen heeft deze richtlijn betrekking op de
uitwerking van het Schengen-acquis in de zin van de overeenkomst die de Raad van de Europese Unie op 17 mei
1999 heeft gesloten met deze twee landen (1). Na afronding van de in de overeenkomst bedoelde procedures gelden de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze
richtlijn ook voor deze beide landen.
(11) In deze richtlijn worden de grondrechten en de beginselen
die met name in het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie worden erkend, in acht genomen.
(1) Krachtens artikel 1 van de Overeenkomst tussen de Raad van de
Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen
inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij
de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis moet deze richtlijn worden behandeld door het Gemengd
ComitØ overeenkomstig artikel 4 van deze overeenkomst.
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(12) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag, kan de doelstelling van het overwogen optreden,
namelijk de vaststelling van de voorwaarden waaronder
onderdanen van derde landen vrij kunnen reizen op het
grondgebied van de lidstaten, niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en kan daarom wegens de
omvang of de gevolgen van het voorgenomen optreden
beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Deze
richtlijn is beperkt tot het vereiste minimum om deze
doelstelling te bereiken, en gaat niet verder dan hetgeen
hiertoe noodzakelijk is,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I

C 270 E/245

a) de rechten inzake het vrij verkeer van burgers van de Europese Unie van onderdanen van derde landen die familie zijn
van burgers van de Unie,
b) de rechten van onderdanen van derde landen en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die krachtens overeenkomsten tussen de Gemeenschap en haar lidstaten en deze
landen inzake de toegang tot en het verblijf in een lidstaat,
over dezelfde rechten beschikken als burgers van de Unie.
2.
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de op onderdanen
van derde landen toepasselijke bepalingen van het Gemeenschapsrecht of het nationale recht inzake:
a) verblijf van langere duur en

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

b) de toegang tot en de uitoefening van economische activiteiten.

Doel
Deze richtlijn heeft ten doel de voorwaarden vast te stellen
waaronder
a) onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied
van een lidstaat verblijven, gedurende een periode van ten
hoogste drie maanden vrij kunnen reizen op het grondgebied van de lidstaten;
b) onderdanen van derde landen die een bezoek van ten hoogste zes maanden willen brengen aan het grondgebied van
twee of meer lidstaten, een specifieke reisvergunning kunnen krijgen waarmee zij toegang tot het grondgebied van de
lidstaten krijgen met het oog op zo’n bezoek.
Artikel 2
Definities
In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:
Ðonderdaan van een derde land: eenieder die geen burger van
de Unie is in de zin van artikel 17, lid 1, van het Verdrag;
Ðeenvormig visum: het visum zoals bedoeld in artikel 10 en
artikel 11, lid 1, onder a), van de Overeenkomst ter uitvoering
van het Akkoord van Schengen;
Ðverblijfstitel: elke door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven titel of vergunning die iemand het recht geeft op het
grondgebied van die lidstaat te verblijven, en die is opgenomen
in de lijst van bijlage 4 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie (1) en van bijlage 11 van het Gemeenschappelijk
Handboek.
Artikel 3
Toepassingsgebied
1.

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan:

(1) PB L 239 van 22.9.2000, blz. 317, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/329/EG van de Raad van 24 april 2001 (PB L 116 van
26.4.2001).

Artikel 4
Non-discriminatie
De lidstaten passen deze richtlijn toe zonder onderscheid te
maken naar met name geslacht, ras, kleur, etnische of sociale
afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid.
HOOFDSTUK II
VOORWAARDEN OM GEDURENDE TEN HOOGSTE DRIE
MAANDEN VRIJ TE KUNNEN REIZEN

Artikel 5
Onderdanen van derde landen die zijn onderworpen aan
de visumplicht
1.
Onderdanen van derde landen die houder zijn van een
eenvormig visum kunnen vrij reizen op het grondgebied van
de lidstaten gedurende de geldigheidsperiode van het visum,
mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument of geldige
reisdocumenten die recht geven op overschrijding van de
buitengrenzen;
b) in het bezit zijn van een visum dat geldig is gedurende de
voorgenomen verblijfsduur;
c) zo nodig documenten kunnen overleggen ter staving van
het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf en over voldoende bestaansmiddelen beschikken, zowel
voor de voorgenomen verblijfsduur als voor de terugkeer
naar het land van herkomst of de doorreis naar een derde
land waar zij zeker zullen worden toegelaten, of in staat zijn
deze middelen op rechtmatige wijze te verkrijgen;
d) niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan;
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e) niet worden beschouwd als een gevaar voor de openbare
orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten.

Indien de verblijfstitel wordt verstrekt, trekt de signalerende
lidstaat de signalering in, maar kan de betrokkene wel op de
nationale signaleringslijst plaatsen.

2.
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van derde
landen die beschikken over een visum met een beperkte territoriale geldigheid overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3
van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengen-Akkoord.

5.
Indien blijkt dat een onderdaan van een derde land die
houder is van een door een lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel ter fine van weigering van toegang staat gesignaleerd,
pleegt de signalerende lidstaat overleg met de lidstaat die de
verblijfstitel heeft afgegeven, om na te gaan of er voldoende
grond is om de verblijfstitel in te trekken.

Artikel 6

Indien de verblijfstitel niet wordt ingetrokken, trekt de signalerende lidstaat de signalering in, maar kan de betrokkene wel op
de nationale signaleringslijst plaatsen.

Onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de
visumplicht
1.
Onderdanen van derde landen die zijn vrijgesteld van de
visumplicht kunnen gedurende ten hoogste drie maanden per
periode van zes maanden vrij reizen op het grondgebied van de
lidstaten, mits zij voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a), c),
d) en e), gestelde voorwaarden.

HOOFDSTUK III
SPECIFIEKE REISVERGUNNING

Artikel 8
Voorwaarden

2.
Het bepaalde in lid 1 doet geen afbreuk aan het recht van
iedere lidstaat om in bijzondere omstandigheden de termijn van
drie maanden gedurende welke een onderdaan van een derde
land op zijn grondgebied mag verblijven, te verlengen.
Artikel 7
Onderdanen van derde landen die houder zijn van een
verblijfstitel
1.
Onderdanen van derde landen die houder zijn van een
geldige, door een van de lidstaten afgegeven verblijfstitel, kunnen gedurende een periode van ten hoogste drie maanden vrij
reizen op het grondgebied van de andere lidstaten, mits zij zijn
voorzien van hun verblijfstitel, voldoen aan de in artikel 5, lid
1, onder a), c) en e), gestelde voorwaarden en niet voorkomen
op de nationale signaleringslijst van de betrokken lidstaat.
2.
Lid 1 is tevens van toepassing op onderdanen van derde
landen die houder zijn van een door een van de lidstaten
afgegeven voorlopige verblijfsvergunning en van een door diezelfde lidstaat afgegeven reisdocument.
3.
Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, is lid
1 ook van toepassing op onderdanen van derde landen die
houder zijn van een visum voor een verblijf van langere duur
dat is afgegeven door een van de lidstaten. Deze onderdanen
van derde landen kunnen pas vrij reizen nadat de verblijfstitel
is aangevraagd bij de lidstaat die het visum voor een verblijf
van langere duur heeft afgegeven. Ter bevestiging van het feit
dat deze aanvraag is ingediend, wordt door de autoriteit bij
welke de aanvraag is ingediend, een stempel aangebracht op
het reisdocument.
4.
Een lidstaat die overweegt een verblijfstitel te verstrekken
aan een onderdaan van een derde land die ter fine van weigering van toegang staat gesignaleerd, pleegt vooraf overleg met
de signalerende lidstaat en houdt rekening met de belangen van
deze lidstaat. De verblijfstitel wordt slechts om ernstige redenen
verstrekt, met name uit humanitaire overwegingen of ingevolge
internationale verplichtingen of verplichtingen die voortvloeien
uit het Gemeenschapsrecht.

1.
Onderdanen van derde landen krijgen toegang tot het
grondgebied van de lidstaten met het oog op een bezoek van
ten hoogste zes maanden per periode van twaalf maanden,
gerekend vanaf de datum van eerste binnenkomst, zonder dat
zij langer dan drie maanden op het grondgebied van dezelfde
lidstaat mogen blijven, mits zij aan de volgende voorwaarden
voldoen:
 voorzien zijn van een geldige, door een van de lidstaten
afgegeven specifieke reisvergunning;
 voldoen aan de voorwaarden die in artikel 5, lid 1, onder
a), c), d) en e), zijn gesteld.
2.
Het bepaalde in lid 1 doet geen afbreuk aan het recht van
iedere lidstaat om in bijzondere omstandigheden de termijn van
drie maanden gedurende welke een onderdaan van een derde
land op zijn grondgebied mag verblijven, te verlengen.
Artikel 9
Afgifte
1.
De specifieke reisvergunning wordt op verzoek van een
onderdaan van een derde land afgegeven door de diplomatieke
en consulaire autoriteiten van de lidstaten, voordat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten betreedt en mits hij
voldoet aan de voorwaarden die in artikel 5, lid 1, onder a),
c), d) en e), worden gesteld.
2.
De specifieke reisvergunning kan worden afgegeven voor
een of meerdere binnenkomsten op het grondgebied van de
lidstaten.
3.
De specifieke reisvergunning kan niet aan de grens worden verstrekt.
4.
De voor de afgifte van de specifieke reisvergunning bevoegde lidstaat is de lidstaat op wiens grondgebied het hoofdreisdoel is gelegen. Indien dit doel niet kan worden bepaald, is
de diplomatieke of consulaire post van de lidstaat van eerste
binnenkomst bevoegd voor de afgifte van de specifieke reisvergunning.
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5.
De lidstaten moeten overeenkomstig de procedure van
artikel 17, lid 2, van de Overeenkomst ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen vooraf worden geraadpleegd over de
afgifte van een specifieke reisvergunning, indien deze procedure ook moet worden gevolgd indien door dezelfde persoon
een visumaanvraag wordt ingediend.

Artikel 10
Wijze van verstrekking
1.
Er mag geen specifieke reisvergunning worden aangebracht op een reisdocument waarvan de geldigheidsduur is
verstreken.

2.
De geldigheidsduur van het reisdocument moet langer
zijn dan die van de specifieke reisvergunning, vanwege de gebruikstermijn daarvan. Op grond van de geldigheidsduur van
het reisdocument moet de onderdaan van een derde land kunnen terugkeren naar zijn land van herkomst of zich naar een
derde land kunnen begeven.

3.
Er mag geen specifieke reisvergunning worden aangebracht op een reisdocument dat voor geen enkele lidstaat of
slecht voor ØØn enkele lidstaat geldig is. Indien het reisdocument slechts voor twee of enkele lidstaten geldig is, blijft
de geldigheid van de aan te brengen specifieke reisvergunning
beperkt tot deze lidstaten.

Artikel 11
Model
1.
De specifieke reisvergunning wordt door de lidstaten afgegeven in de vorm van een uniform stickermodel (zelfklever),
mutatis mutandis volgens de voorschriften en de specificaties
van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad (1).

2.
Op het voor dit doel verstrekte uniforme model wordt in
de rubriek 11 Ðtype visum de letter ÐE vermeld, gevolgd door
de vermelding Ðreis.
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HOOFDSTUK IV
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 13
Verband tussen de Ðvoorwaarden om gedurende ten hoogste drie maanden vrij te kunnen reizen en de Ðspecifieke
reisvergunning
De specifieke reisvergunning kan niet worden gecombineerd
met het vrije reizen overeenkomstig hoofdstuk II, om te voorkomen dat de aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaten de maximale periode van zes maanden per periode van
twaalf maanden overschrijdt.

Artikel 14
Aanmelding
1.
De lidstaten kunnen degenen op wie deze richtlijn betrekking heeft, verplichten zich binnen zeven werkdagen aan te
melden bij een autoriteit op hun grondgebied.

2.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de in lid 1 bedoelde
aanmelding moet plaatsvinden, alsmede van alle latere wijzigingen. De Commissie maakt deze gegevens bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 15
Verwijdering
1.
Onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan een kort
verblijf of een specifieke reisvergunning, dienen het grondgebied van de lidstaten onverwijld te verlaten.

Indien de betrokken onderdaan van een derde land beschikt
over een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel, een geldige voorlopige verblijfsvergunning of een geldig
nationaal visum voor langere duur, dient hij zich onverwijld
naar die lidstaat te begeven.

Artikel 12
Toepassing van de Gemeenschappelijke Visuminstructie
1.
Onverminderd artikel 11, lid 2, en artikel 18 van deze
richtlijn zijn de bepalingen van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en de bijlagen 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15
mutatis mutandis van toepassing op de afgifte van de specifieke
reisvergunning.

2.
De rechten die worden geïnd bij de afgifte van een specifieke reisvergunning zijn gelijk aan het bedrag dat wordt
geïnd voor een visum voor meerdere binnenkomsten, met
een geldigheidsduur van ØØn jaar, zoals bedoeld in bijlage 12
van de Gemeenschappelijke Visuminstructie.
(1) PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1.

2.
Indien de betrokkene niet vrijwillig vertrekt of indien het
vermoeden bestaat dat hij dat niet zal doen of indien onmiddellijk vertrek om redenen van nationale veiligheid of openbare
orde geboden is, dient de betrokken onderdaan van een derde
land te worden verwijderd van het grondgebied van de lidstaat
waarin hij werd aangehouden, overeenkomstig de in het nationale recht van die lidstaat bepaalde voorwaarden. Indien verwijdering volgens dit recht niet is toegestaan, kan die lidstaat de
betrokkene toestaan op zijn grondgebied te verblijven.

3.
De betrokkene kan worden verwijderd naar zijn land van
herkomst of naar enig ander land waar hij kan worden toegelaten, in het bijzonder ingevolgde de relevante bepalingen van
de door de Gemeenschap of door de lidstaten gesloten overnameovereenkomsten met het betrokken derde land.
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4.
Het bepaalde in lid 3 doet geen afbreuk aan het bepaalde
in lid 1, tweede alinea, de bepalingen inzake het asielrecht, de
verplichtingen van de lidstaten voortvloeiende uit het verbod
tot uitzetting of terugleiding, de toepassing van het Verdrag van
GenŁve van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van
31 januari 1967, of aan de verplichtingen van de lidstaten
inzake de terugname of overname van asielzoekers van wie
het asielverzoek in behandeling is en die zich zonder toestemming in een andere lidstaat bevinden.

2. De artikelen 19 tot 23 en 25 worden geschrapt en vervangen.

HOOFDSTUK V

Wijziging van het Gemeenschappelijk Handboek

SLOTBEPALINGEN

Het Gemeenschappelijk Handboek wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II van deze richtlijn.

Artikel 16
Straffen
De lidstaten stellen vast welke straffen van toepassing zijn op
schendingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en treffen alle maatregelen die
nodig zijn om de toepassing van die straffen te waarborgen.
Deze straffen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend
zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel
21 genoemde datum van de desbetreffende bepalingen in kennis en delen haar alle latere wijzigingen ervan zo spoedig
mogelijk mede.
Artikel 17
Wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen
De Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 18 wordt vervangen door de volgende tekst:
ÐArtikel 18
1.
Visa voor een verblijf van langer dan drie maanden
zijn nationale visa die door een van de lidstaten overeenkomstig de eigen nationale wetgeving worden afgegeven.
Een dergelijk visum geeft de houder ervan het recht over
het grondgebied van de andere lidstaten te reizen om zich
naar het grondgebied van de lidstaat die het visum heeft
verleend, te begeven, tenzij hij niet voldoet aan de in artikel
5, lid 1, onder a), d) en e), gestelde voorwaarden of voorkomt op de nationale signaleringslijst van de lidstaat over
wiens grondgebied hij wenst te reizen..

Artikel 18
Wijziging van de Gemeenschappelijke Visuminstructie
De Gemeenschappelijke Visuminstructie wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I van deze richtlijn.
Artikel 19

Artikel 20
Intrekking
Verordening (EG) nr. 1091/2001 van de Raad wordt ingetrokken.
Artikel 21
Omzetting
De lidstaten zorgen ervoor dat de bepalingen die nodig zijn om
aan deze richtlijn te voldoen vóór [. . .] worden goedgekeurd en
bekendgemaakt. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis
van deze bepalingen.
Zij passen deze bepalingen toe vanaf [. . .].
In de bepalingen die de lidstaten aannemen of bij de officiºle
bekendmaking daarvan, wordt naar deze richtlijn verwezen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 22
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 23
Adressaten
Overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap is deze richtlijn gericht tot de lidstaten.
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BIJLAGE I

De Gemeenschappelijke Visuminstructie wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan deel I, punt 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
ÐDe houder van een visum voor verblijf van langere duur mag echter op het grondgebied van de lidstaten vrij reizen
nadat hij een verblijfstitel heeft aangevraagd bij de lidstaat die het visum voor verblijf van langere duur heeft
verleend..
2. In deel I wordt punt 2.2 vervangen door de volgende tekst:
ÐEen visum voor een verblijf van langer dan drie maanden is een nationaal visum, dat door de lidstaten overeenkomstig hun nationale wetgeving wordt verstrekt.
Dit visum geldt als uniform doorreisvisum, waarmee de houder zich naar het grondgebied van de lidstaat die het
visum heeft verstrekt, kan begeven, met dien verstande dat de doorreis, gerekend vanaf de datum van binnenkomst,
niet langer dan vijf dagen mag duren, en mits de houder van het visum voldoet aan de voorwaarden voor toegang en
niet ter fine van weigering gesignaleerd staat op de lijst van de lidstaat of lidstaten over het grondgebied waarvan hij
wenst te reizen.
De houder van een visum voor verblijf van langere duur mag echter op het grondgebied van de lidstaten vrij reizen
nadat hij een verblijfstitel heeft aangevraagd bij de lidstaat die het visum voor verblijf van langere duur heeft verleend.
Ter bevestiging van het feit dat deze aanvraag is ingediend, wordt door de autoriteit bij welke de aanvraag is
ingediend, een stempel aangebracht op het reisdocument van de betrokken onderdaan van een derde land..
3. Aan deel I, punt 2, wordt het volgende punt toegevoegd:
Ð2.5. Specifieke reisvergunning: specifieke reisvergunning op grond waarvan onderdanen van derde landen toegang
kunnen vragen tot het grondgebied van de lidstaten om andere redenen dan immigratie, voor een ononderbroken bezoek of voor meerdere bezoeken waarvan de totale duur, gerekend vanaf de datum van eerste
binnenkomst, ten hoogste zes maanden per periode van twaalf maanden bedraagt, waarbij zij niet langer
dan drie maanden op het grondgebied van dezelfde lidstaat mogen blijven.
De bepalingen van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en de bijlagen 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15
daarvan zijn mutatis mutandis van toepassing op de afgifte van de specifieke reisvergunning.
Deze vergunning kan worden afgegeven voor ØØn of meerdere binnenkomsten..
4. Aan deel IV wordt de volgende tekst toegevoegd:
ÐDe specifieke reisvergunning kan slechts worden afgegeven als aan de voorwaarden wordt voldaan die in de
volgende artikelen worden gesteld:
Artikel 9
1.
De specifieke reisvergunning wordt op verzoek van een onderdaan van een derde land afgegeven door de
diplomatieke en consulaire autoriteiten van de lidstaten, voordat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten
betreedt en mits hij voldoet aan de voorwaarden die in artikel 5, lid 1, onder a), c), d) en e), worden gesteld.
Artikel 5
1.
Onderdanen van derde landen die houder zijn van een eenvormig visum kunnen vrij reizen op het grondgebied
van de lidstaten gedurende de geldigheidsperiode van het visum, mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument of geldige reisdocumenten die recht geven op overschrijding van de
buitengrenzen;
b) in het bezit zijn van een visum dat geldig is gedurende de voorgenomen verblijfsduur;
c) zo nodig documenten kunnen overleggen ter staving van het doel en de omstandigheden van het voorgenomen
verblijf en over voldoende bestaansmiddelen beschikken, zowel voor de voorgenomen verblijfsduur als voor de
terugkeer naar het land van herkomst of de doorreis naar een derde land waar zij zeker zullen worden toegelaten,
of in staat zijn deze middelen op rechtmatige wijze te verkrijgen;
d) niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan;
e) niet worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale
betrekkingen van een van de lidstaten..
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BIJLAGE II
Het Gemeenschappelijk Handboek wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan deel I, punt 1.1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
ÐHouders van een specifieke reisvergunning die legaal via de buitengrens het grondgebied van een lidstaat hebben
betreden, mogen het grondgebied van alle lidstaten bezoeken gedurende een periode van ten hoogste zes maanden
per periode van twaalf maanden, zonder dat zij langer dan drie maanden op het grondgebied van dezelfde lidstaat
mogen blijven..
2. Aan punt 3 van deel I wordt aan de laatste alinea een streepje toegevoegd:
Ð specifieke reisvergunning.
3. Aan punt 3.3.1. van deel I wordt de volgende alinea toegevoegd:
ÐDe houder van een visum voor verblijf van langere duur mag echter op het grondgebied van de lidstaten vrij reizen
nadat hij een verblijfstitel heeft aangevraagd bij de lidstaat die het visum voor verblijf van langere duur heeft verleend.
Ter bevestiging van het feit dat deze aanvraag is ingediend, wordt door de autoriteit bij welke de aanvraag is
ingediend, een stempel aangebracht op het reisdocument van de betrokken onderdaan van een derde land..
4. Aan deel I wordt het volgende punt toegevoegd:
Ð3.4. Specifieke reisvergunning:
Deze specifieke reisvergunning geeft de houder ervan het recht om het grondgebied van de lidstaten te
bezoeken gedurende een periode van ten hoogste zes maanden per periode van twaalf maanden, zonder dat
het bezoek op het grondgebied van ØØn enkele lidstaat meer dan drie maanden kan bedragen, mits hij voldoet
aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 8 van de richtlijn betreffende de voorwaarden waaronder
onderdanen van derde landen gedurende een periode van ten hoogste drie maanden vrij kunnen reizen op
het grondgebied van de lidstaten, alsmede tot invoering van een specifieke reisvergunning en tot vaststelling
van de voorwaarden voor toegang met het oog op een bezoek van ten hoogste zes maanden.
Artikel 8
1.
Onderdanen van derde landen krijgen toegang tot het grondgebied van de lidstaten voor een bezoek van ten
hoogste zes maanden per periode van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum van eerste binnenkomst, zonder dat
zij langer dan drie maanden op het grondgebied van dezelfde lidstaat mogen blijven, mits zij aan de volgende
voorwaarden voldoen:
 in het bezit zijn van een geldige, door een van de lidstaten afgegeven specifieke reisvergunning;
 voldoen aan de voorwaarden die in artikel 5, lid 1, onder a), c), d) en e), zijn gesteld.
2. Het bepaalde in lid 1 doet geen afbreuk aan het recht van iedere lidstaat om in bijzondere omstandigheden de
termijn van drie maanden gedurende welke een onderdaan van een derde land op zijn grondgebied mag verblijven, te
verlengen.
Artikel 5
1.
Onderdanen van derde landen die houder zijn van een eenvormig visum kunnen vrij reizen op het grondgebied
van de lidstaten gedurende de geldigheidsperiode van het visum, mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument of geldige reisdocumenten die recht geven op overschrijding van de
buitengrenzen;
b) in het bezit zijn van een visum dat geldig is gedurende de voorgenomen verblijfsduur;
c) zo nodig documenten kunnen overleggen ter staving van het doel en de omstandigheden van het voorgenomen
verblijf en over voldoende bestaansmiddelen beschikken, zowel voor de voorgenomen verblijfsduur als voor de
terugkeer naar het land van herkomst of de doorreis naar een derde land waar zij zeker zullen worden toegelaten,
of in staat zijn deze middelen op rechtmatige wijze te verkrijgen;
d) niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan;
e) niet worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale
betrekkingen van een van de lidstaten..
5. Aan deel II, punt 5, wordt punt 5.7 toegevoegd:
Ð5.7 De specifieke reisvergunning kan niet aan de grens worden verstrekt..
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Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de voor de periode van 21 mei 2001 tot en met 20 mei 2004 geldende vangstmogelijkheden en financiºle bijdrage, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en de Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar
(2001/C 270 E/30)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 409 def.  2001/0161(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 18 juli 2001)
Artikel 2

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37 juncto artikel 300, lid 2 en
lid 3, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Republiek
Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar (1), hebben de Gemeenschap en de Republiek Madagaskar onderhandeld om te bepalen welke wijzigingen of
aanvullingen in voornoemde overeenkomst dienen te worden aangebracht aan het einde van de periode van toepassing van het aan de overeenkomst gehechte protocol.
(2) Ter afronding van deze onderhandelingen is op 12 maart
2001 een nieuw protocol geparafeerd tot vaststelling, voor
de periode van 21 mei 2001 tot en met 20 mei 2004, van
de vangstmogelijkheden en de financiºle bijdrage als bedoeld in vorengenoemde overeenkomst.
(3) Het is in het belang van de Gemeenschap dit protocol goed
te keuren.
(4) De vangstmogelijkheden moeten over de lidstaten worden
verdeeld uitgaande van de traditionele verdeling van de
vangstmogelijkheden in het kader van de visserijovereenkomst,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het protocol tot vaststelling van tot vaststelling van de voor de
periode van 21 mei 2001 tot en met 20 mei 2004 geldende
vangstmogelijkheden en financiºle bijdrage, als bedoeld in de
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap
en de Democratische Republiek Madagaskar inzake de visserij
voor de kust van Madagaskar, wordt namens de Gemeenschap
goedgekeurd.

De in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden
als volgt over de lidstaten verdeeld:
a) vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen:
Spanje: 18 vaartuigen
Frankrijk: 20 vaartuigen
Italiº: 2 vaartuigen
b) vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug:
Spanje: 23 vaartuigen
Frankrijk: 10 vaartuigen
Portugal: 7 vaartuigen.
Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen
van andere lidstaten in aanmerking nemen.
Artikel 3
De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van dit protocol vissen, dienen de hoeveelheden van elk bestand die in de
visserijzone van Madagaskar worden gevangen aan de Commissie te melden overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 (2).
Artikel 4
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan
te wijzen die bevoegd zijn om het protocol te ondertekenen
teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

De tekst van het protocol is aan deze verordening gehecht.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

(1) PB L 73 van 18.3.1986, blz. 26.

(2) PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.
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PROTOCOL
tot vaststelling van de voor de periode van 21 mei 2001 tot en met 20 mei 2004 geldende
vangstmogelijkheden en financiºle bijdrage, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Democratische Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de
kust van Madagaskar
Artikel 1
Op grond van artikel 2 van de overeenkomst en voor een
periode van drie jaar ingaande op 21 mei 2001 worden vergunningen voor uitoefening van de visserij in de visserijzone
van Madagaskar verleend voor 40 vriesvaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en 40 vaartuigen voor de visserij met
de drijvende beug.
Bovendien kunnen op verzoek van de Gemeenschap vergunningen worden verleend voor andere categorieºn vissersvaartuigen, onder bepaalde voorwaarden die in de bij artikel 9
van de overeenkomst bedoelde gemengde commissie zullen
worden vastgesteld.
Artikel 2
1.
De in artikel 7 van de overeenkomst bedoelde bijdrage
wordt vastgesteld op 825 000 euro per jaar (waarvan 308 000
euro financiºle compensatie voor vangstmogelijkheden, te betalen uiterlijk 30 november van elk jaar, en 517 000 euro voor
de in artikel 3 van het protocol bedoelde acties).
2.
De financiºle compensatie geldt voor een hoeveelheid van
11 000 ton in de visserijzone van Madagaskar gevangen tonijnachtigen per jaar; als de vaartuigen van de Gemeenschap in de
visserijzone van Madagaskar meer tonijn vangen, wordt bovengenoemd bedrag evenredig verhoogd.
3.
De bijdrage van de Gemeenschap wordt gestort op een bij
de Schatkist geopende rekening die door de autoriteiten van
Madagaskar wordt aangewezen.
Artikel 3
1.
Van de in artikel 2, lid 1, genoemde financiºle tegenprestatie gaat jaarlijks een bedrag van 517 000 euro naar de financiering van de volgende acties, volgens de onderstaande verdeling:
a) wetenschappelijke programma’s van Madagaskar ter verbetering van de kennis van de visbestanden met het oog op een
duurzaam beheer: 80 000 euro;
b) deze bijdrage kan, op verzoek van de Regering van Madagaskar, bestaan in een bijdrage in de kosten van internationale vergaderingen om die kennis te vergroten en het beheer van de visbestanden te verbeteren;
c) steun voor een systeem van toezicht, controle en bewaking
van de visserij: 267 000 euro;
d) studiebeurzen en opleidingsstages, steun voor de opleiding
van zeelieden: 100 000 euro;
e) bijstand voor de ontwikkeling van de traditionele visserij:
70 000 euro.

2.
De onder a), b) en d), bedoelde bedragen staan uiterlijk
30 november van elk jaar ter beschikking van het voor visserij
bevoegde ministerie en worden gestort op de bankrekeningen
van de autoriteiten van Madagaskar.
3.
De onder c) bedoelde bijdragen worden ter beschikking
gesteld van het voor visserij bevoegde ministerie en op de door
dit ministerie aangewezen bankrekeningen gestort naarmate er
uitgaven worden gedaan.
4.
De bevoegde autoriteiten van Madagaskar doen de Commissie jaarlijks, uiterlijk 3 maanden na de datum waarop het
protocol verjaart, een verslag toekomen over de aanwending
van de financiºle middelen die voor de in lid 1 genoemde acties
worden verleend, over de uitvoering van die acties en over de
bereikte resultaten. De Commissie van de Europese Gemeenschappen behoudt zich het recht voor het voor visserij bevoegde ministerie te verzoeken alle aanvullende inlichtingen
die zij nodig acht te verstrekken. In het licht van de daadwerkelijke uitvoering van de acties en na overleg met de bevoegde
autoriteiten van Madagaskar in een gemengde commissie kan
de Commissie van de Europese Gemeenschappen de betrokken
bedragen herzien.
Artikel 4
Indien de Gemeenschap zou verzuimen de in de artikelen 2 en
3 van dit protocol bedoelde betalingen te verrichten, kan de
visserijovereenkomst worden geschorst.
Artikel 5
Indien de uitoefening van de visserijactiviteiten in de visserijzone van Madagaskar als gevolg van ernstige omstandigheden,
natuurverschijnselen daaronder niet begrepen, onmogelijk is,
kan de Europese Economische Gemeenschap na overleg met
de andere partij de betaling van de financiºle tegenprestatie
opschorten.
De betaling van de financiºle tegenprestatie wordt hervat zodra
de toestand opnieuw normaal is en na overleg tussen de twee
partijen, die bevestigen dat de toestand zodanig is dat visserijactiviteit opnieuw mogelijk is.
Artikel 6
De bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar wordt ingetrokken en vervangen door de bijlage bij dit protocol.
Artikel 7
Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening.
Het is van toepassing met ingang van 21 mei 2001.
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BIJLAGE
VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ DOOR VAARTUIGEN VAN DE GEMEENSCHAP IN DE VISSERIJZONE VAN MADAGASKAR
1. Procedure voor het aanvragen en de afgifte van vergunningen
Het aanvragen en de afgifte van vergunningen op grond waarvan vaartuigen van de Gemeenschap in de wateren
van Madagaskar mogen vissen, geschieden als volgt:
a) Via haar vertegenwoordiger in Madagaskar dient de Europese Commissie tegelijk bij de autoriteiten van Madagaskar in:
 voor elk vaartuig een vergunningaanvraag, opgesteld door de reder die op grond van de Overeenkomst de
visserij wil uitoefenen, en dit uiterlijk 20 dagen vóór de gewenste aanvangsdatum van de geldigheidstermijn;
 een jaarlijks verzoek om voorafgaandelijke toestemming om de territoriale wateren van Madagaskar binnen
te varen; de geldigheidstermijn van deze toestemming valt samen met die van de vergunning.
De aanvraag moet worden ingediend op het daartoe door Madagaskar vastgestelde formulier, waarvan het model
is opgenomen in aanhangsel 1, en vergezeld gaan van het bewijs van betaling van het voorschot door de reder.
b) De vergunning wordt afgegeven op naam van een bepaald vaartuig en is niet overdraagbaar.
Op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen kan de vergunning van een bepaald vaartuig
in geval van overmacht evenwel worden vervangen door een nieuwe vergunning op naam van een ander
vaartuig met soortgelijke kenmerken als het te vervangen vaartuig. De reder van het te vervangen vaartuig
zendt de geannuleerde vergunning via de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen naar
het voor visserij bevoegde ministerie van Madagaskar.
Op de nieuwe vergunning worden vermeld:
 de datum van afgifte;
 dat de vergunning in de plaats komt van de vergunning voor een ander vaartuig en dat de vergunning van
het vorige vaartuig wordt geannuleerd.
Voor de nog resterende looptijd van de vergunning die wordt vervangen, is geen visrecht zoals bedoeld in
artikel 5 van de overeenkomst verschuldigd.
c) De vergunning wordt door de autoriteiten van Madagaskar afgegeven aan de vertegenwoordiger van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in Madagaskar.
d) De vergunning moet permanent aan boord worden bewaard; vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de autoriteiten van Madagaskar dat het voorschot is betaald,
wordt het vaartuig evenwel opgenomen op een lijst van visgerechtigde vaartuigen die aan de met de visserijcontrole belaste autoriteiten van Madagaskar wordt medegedeeld. Een afschrift van de betreffende vergunning,
verzonden per telefax, kan worden verkregen in afwachting van de ontvangst van de eigenlijke vergunning; dit
afschrift wordt aan boord bewaard.
e) De tonijnreders zijn verplicht zich in Madagaskar door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen.
f) De autoriteiten van Madagaskar delen vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst alle gegevens mede over de
voor de betaling van de rechten te gebruiken bankrekeningen.
2. Geldigheidsduur en betaling van de vergunningen
a) In afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 4, van de overeenkomst, bedraagt de geldigheidsduur van de
vergunningen ØØn jaar. Zij kunnen worden verlengd.
b) Het visrecht wordt vastgesteld op 25 euro per ton die in de wateren onder jurisdictie van Madagaskar wordt
gevangen. De vergunningen worden afgegeven nadat aan de Schatkist van Madagaskar een voorschot is betaald
van 2 500 euro per jaar voor elk vaartuig voor de tonijnvisserij met de zegen, van 1 500 euro per jaar voor elk
vaartuig voor de visserij met de drijvende beug van meer dan 150 brt en van 1 100 euro per jaar voor elk
vaartuig voor de visserij met de drijvende beug van 150 brt of minder. Deze voorschotten komen overeen met
de rechten voor respectievelijk 100 ton, 60 ton en 44 ton, op jaarbasis in de visserijzone van Madagaskar
gevangen vis.
3. Vangstaangifte en eindafrekening van de verschuldigde rechten
a) De vaartuigen waaraan vergunning is verleend om op grond van de overeenkomst in de visserijzone van
Madagaskar te vissen, moeten hun vangstgegevens via de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in Madagaskar aan het Centrum voor visserijtoezicht (ÐCentre de Surveillance des PŒches) van Madagaskar meedelen; zij gaan hierbij als volgt te werk:
de vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en de vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug vullen
een vangstaangifte volgens het model van aanhangsel 2 in voor elke periode waarin zij in de visserijzone van
Madagaskar hebben gevist. De vangstaangiften worden tegen uiterlijk 30 september van elk jaar aan de vorengenoemde bevoegde autoriteiten toegezonden.
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De aangiften moeten leesbaar zijn en door de kapitein van het vaartuig zijn ondertekend. Bovendien moeten zij
worden ingevuld door alle vaartuigen die een vergunning hebben verkregen, ook als zij niet hebben gevist.
b) De autoriteiten van Madagaskar behouden zich het recht voor om, wanneer deze bepalingen niet worden
nageleefd, de vergunning van het in overtreding zijnde vaartuig te schorsen totdat de formaliteiten zijn vervuld.
De delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in Madagaskar wordt hiervan onverwijld in
kennis gesteld.
c) De afrekening van de voor een jaar verschuldigde visrechten wordt door de Commissie van de Europese
Gemeenschappen op het einde van elk kalenderjaar vastgesteld, rekening houdende met de betaalde voorschotten
en met de in punt 2, onder b), hierboven bepaalde bedragen. De afrekening van de verschuldigde rechten wordt
gemaakt aan de hand van de afrekening van de vangsten, die wordt gebaseerd op de vangstaangiften van de
reders. De afrekening van de vangsten moet worden bevestigd door de wetenschappelijke instituten die bevoegd
zijn om de vangstgegevens te verifiºren, zoals het Institut de Recherche pour le DØveloppement (IRD), het
Spaans Oceanografisch Instituut (IEO) en de UnitØ Statistique ThoniŁre d’Antsiranana (USTA).
De door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde afrekening van de verschuldigde rechten
wordt voor bevestiging toegezonden aan het Centrum voor visserijtoezicht van Madagaskar. Deze instantie
beschikt over een termijn van 30 dagen om haar eventuele opmerkingen kenbaar te maken.
Na afloop van deze termijn wordt de afrekening van de verschuldigde rechten aan de reders toegezonden.
Bij betwistingen overleggen de partijen met elkaar om de afrekening definitief vast te stellen, waarna deze aan de
reders wordt toegezonden.
Eventuele aanvullende bedragen moeten door de reders aan de visserijdiensten van Madagaskar worden betaald
binnen 30 dagen na de kennisgeving van de afrekening.
Wanneer het bedrag van de afrekening kleiner is dan het in punt 2, onder b), hierboven bedoelde voorschot, kan
het verschil niet door de reder worden teruggevorderd.
4. Communicatie
De kapitein meldt het Centrum voor visserijtoezicht van Madagaskar per radio (duplexfrequentie 8755 Tx 8231 Rx
USB) of telefax (nr. 261-20-22 49014), ten minste 24 uur van tevoren dat hij voornemens is met zijn vaartuig de
visserijzone van Madagaskar binnen te varen dan wel te verlaten.
Tegelijk met het voornemen om de visserijzone van Madagaskar te verlaten, meldt hij de geschatte hoeveelheden die
tijdens het verblijf in de betrokken zone zijn gevangen.
De radiomeldingen moeten plaatsvinden op werkdagen en tijdens kantooruren van Madagaskar.
5. Waarnemers
Op verzoek van het voor visserij bevoegde ministerie wordt op de vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en
de drijvende beug een waarnemer aan boord genomen, die behandeld wordt als een officier. Hoelang de waarnemer
aan boord dient te blijven, wordt vastgesteld door het voor visserij bevoegde ministerie, maar in het algemeen zal
dit niet langer zijn dan nodig is voor de uitvoering van zijn taak. De werkzaamheden van de waarnemers worden
nader omschreven in aanhangsel 3.
De voorwaarden van het verblijf aan boord worden vastgesteld door het voor visserij bevoegde ministerie, vertegenwoordigd door het Centrum voor visserijtoezicht.
De reder of zijn gemachtigde stelt het Centrum voor visserijtoezicht ten minste twee dagen van tevoren in kennis
van de aankomst van het vaartuig in een haven van Madagaskar.
De reder betaalt via zijn gemachtigde aan de Regering van Madagaskar (Centrum voor visserijtoezicht) 17 euro voor
iedere dag die een waarnemer aan boord van een vaartuig voor de tonijnvisserij met de zegen of de drijvende beug
doorbrengt.
De loodskosten in de haven van aanlanding in Madagaskar zijn voor rekening van de autoriteiten van Madagaskar.
De kosten van inscheping en ontscheping van de waarnemer buiten het grondgebied van Madagaskar zijn ten laste
van de reder.
Het aantal aan boord genomen waarnemers bedraagt tot 30 % van het aantal vaartuigen van de Gemeenschap dat
op een gegeven tijdstip in de visserijzone van Madagaskar actief is. De verblijfsduur van de waarnemer aan boord
van een vaartuig is afhankelijk van de duur van de visreis van het vaartuig in de betrokken zone.
Indien de waarnemer zich binnen twaalf uur na het afgesproken tijdstip nog niet op de afgesproken plaats heeft
gemeld, is de reder automatisch ontheven van de verplichting hem aan boord te nemen. Indien de afvaart van het
vaartuig wordt vertraagd, zijn de verblijf- en maaltijdkosten van de waarnemer tot de effectieve inscheping ten laste
van de reder.
6. Aanmonstering van zeelieden
Voor de hele vloot van vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en de drijvende beug en voor de hele duur
van de campagne in de visserijzone van Madagaskar worden 40 zeelieden uit Madagaskar in dienst genomen. Het
loon van deze zeelieden wordt vastgesteld in onderling overleg tussen de gemachtigden van de reders en de
betrokkenen. Het omvat een socialezekerheidsregeling.
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De aanmonsteringsovereenkomsten worden gesloten tussen de gemachtigden en de betrokken zeelieden.
Indien dit aantal van 40 zeelieden voor de hele vloot van vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en de
drijvende beug niet wordt bereikt, dienen de reders een compensatie te betalen die door de bij artikel 9 van de
overeenkomst ingestelde gemengde commissie wordt vastgesteld en in verhouding staat tot de duur van de viscampagne; dit bedrag  over te maken naar een rekening waarvan het nummer aan de gemachtigden wordt
medegedeeld  zal worden gebruikt voor de opleiding van vissers uit Madagaskar.
7. Visserijzones
De vaartuigen uit de Gemeenschap mogen vissen in alle wateren van Madagaskar buiten 12 zeemijl vanaf de
basislijn.
Als de autoriteiten van Madagaskar besluiten experimentele visconcentratie-installaties te plaatsen, stellen zij de
Commissie van de Europese Gemeenschappen en de gemachtigden van de betrokken reders daarvan in kennis, met
vermelding van de coördinaten van deze installaties.
Vanaf de 30e dag na deze kennisgeving mogen vaartuigen zich niet ophouden op minder dan 1,5 zeemijl van deze
installaties. Alle afbraak van deze installaties dient onverwijld aan dezelfde partijen te worden gemeld.
8. Gebruik van de haveninstallaties
De autoriteiten van Madagaskar bepalen samen met de reders die gebruik maken van de overeenkomst onder welke
voorwaarden de haveninstallaties worden gebruikt.
9. Inspectie van en toezicht op de visserijactiviteiten
De vaartuigen met een vergunning laten de ambtenaren van Madagaskar aan wie de inspectie en de controle op de
visserijactiviteiten is opgedragen, aan boord komen; zij helpen hen bij het aan boord komen en vergemakkelijken
hun de uitoefening van hun taak.
De vaartuigen van de Gemeenschap die in het kader van de overeenkomst vissen, worden via satelliet gevolgd,
onder door de partijen overeen te komen voorwaarden.
10. Overladen
In geval van overlading dragen vriesvaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen de vis die zij zelf niet houden
over aan een bedrijf of instantie dat/die is aangewezen door de voor visserij bevoegde autoriteiten van Madagaskar.
11. Dienstprestaties
De reders uit de Gemeenschap die in de visserijzone van Madagaskar actief zijn, doen voor de diensten die zij nodig
hebben (herstel en onderhoud, goederenbehandeling, bunkeren, ontvangst) bij voorkeur een beroep op verstrekkers
uit Madagaskar.
12. Procedure bij aanhouding
a) Kennisgeving
Het voor visserij bevoegde ministerie van Madagaskar stelt de Delegatie en de vlaggenstaat binnen ten hoogste
48 uur ervan in kennis wanneer een vaartuig uit de Gemeenschap dat in het kader van de visserijovereenkomst
opereert, in de visserijzone van Madagaskar is aangehouden, en verstrekt een beknopt verslag over de omstandigheden van en de redenen voor de aanhouding. De Delegatie en de vlaggenstaat worden tevens op de hoogte
gehouden van het verloop van de ingeleide procedures en van de getroffen sancties.
b) Afwikkeling van de aanhouding
Overeenkomstig de visserijwetgeving kan de overtreding worden geregeld:
 ofwel via een schikking; het bedrag van de toegepaste geldboete wordt in dat geval bepaald met inachtneming van de in de wetgeving van Madagaskar vastgestelde minimum- en maximumwaarden;
 ofwel langs gerechtelijke weg, indien de zaak niet via een schikking kan worden geregeld, overeenkomstig de
wetgeving van Madagaskar.
c) Het vaartuig wordt vrijgegeven en de bemanning gemachtigd om de haven te verlaten zodra:
 bij een schikking, aan de desbetreffende verplichtingen is voldaan, hetgeen moet blijken uit de overlegging
van een bewijs van betaling;
 ofwel bij een gerechtelijke procedure, in afwachting van de voltooiing ervan een bankwaarborg is verstrekt,
hetgeen moet blijken uit de overlegging van een bewijs van borgstelling.
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Aanhangsel 1
FORMULIER VOOR AANVRAAG VAN EEN VISSERIJVERGUNNING
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Aanhangsel 3
WAARNEMERSREGELING
Op vaartuigen voor de visserij op tonijn en met de drijvende beug die over een vergunning beschikken, wordt een
waarnemer van het Centrum voor visserijtoezicht, in het bezit van een legitimatiebewijs en een zeevaartboekje, aan
boord genomen. Hoelang de waarnemer aan boord dient te blijven, wordt vastgesteld door het Centrum voor visserijtoezicht, maar in het algemeen zal dit niet langer zijn dan nodig is voor de uitvoering van zijn taak.
Tijdens zijn verblijf aan boord:
1. observeert en registreert de waarnemer de visserijactiviteiten van de vaartuigen en stelt hij hierover verslag op;
2. controleert hij de positie van de vaartuigen die bij visserijactiviteiten betrokken zijn;
3. verricht hij bemonsteringswerkzaamheden voor biologische doeleinden in het kader van wetenschappelijke programma’s;
4. noteert hij gegevens over het gebruikte vistuig;
5. verzamelt hij vangstgegevens voor de betrokken visserijzone;
6. zorgt de waarnemer ervoor dat zijn inscheping en zijn verblijf aan boord de visserijactiviteiten niet onderbreken of
hinderen;
7. gaat hij zorgvuldig om met de inventaris en de installaties van het vaartuig, en bewaart hij geheimhouding over alle
aan het vaartuig toebehorende documenten;
8. stelt hij over de visreis een verslag op, dat wordt overgelegd aan het Centrum voor visserijtoezicht van Madagaskar en
waarvan een afschrift wordt bezorgd aan de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De reder of de kapitein van het vaartuig:
1. staat toe dat de waarnemer aan boord komt om zijn werkzaamheden te verrichten en zo lang als in de aanvraag is
vermeld aan boord blijft;
2. zorgt voor een adequate werkruimte met onder andere een voldoende verlichte tafel;
3. verstrekt alle gegevens waarover hij beschikt met betrekking tot de visserijactiviteiten in de visserijzone van Madagaskar;
4. verstrekt de positie van het vaartuig (lengte en breedte);
5. verzendt en ontvangt berichten, of staat toe dat deze worden verzonden of ontvangen, met gebruikmaking van de
communicatieapparatuur van het vaartuig;
6. geeft toegang tot alle delen van het vaartuig waar visserijactiviteiten plaatsvinden en waar vis wordt verwerkt of
opgeslagen;
7. staat toe dat monsters worden genomen;
8. stelt adequate opslagvoorzieningen voor deze monsters ter beschikking, zonder dat dit ten koste gaat van de
opslagcapaciteit van het vaartuig;
9. verleent medewerking voor het onderzoeken en meten van het vistuig;
10. staat toe dat monsters en documenten die tijdens het verblijf van de waarnemer aan boord zijn verkregen, worden
meegenomen;
11. zorgt, wanneer de waarnemer langer dan vier uur ononderbroken aan boord blijft, voor verblijf en maaltijden, en
behandelt hem als een officier.
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Voorstel voor een richtlijn van de Raad strekkende tot het garanderen van een effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rente in de Gemeenschap
(2001/C 270 E/31)
COM(2001) 400 def.  2001/0164(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 19 juli 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 94,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op grond van Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van
24 juni 1988 tot uitvoering van artikel 67 van het Verdrag (1) is het kapitaalverkeer in de Gemeenschap tussen
ingezetenen van de lidstaten, met inbegrip van de directe
investeringen, sinds 1990 volledig geliberaliseerd; het vrije
verkeer van kapitaal is nu in de artikelen 56 tot en met
60 van het Verdrag verankerd.
(2) Inkomsten uit spaargelden in de vorm van rente uit
hoofde van schuldvorderingen zijn belastbare inkomsten
voor de ingezetenen van alle lidstaten.
(3) Krachtens artikel 58, lid 1, van het Verdrag hebben de
lidstaten het recht de terzake dienende bepalingen van
hun belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen belastingplichtigen die met betrekking tot hun
vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd,
niet in dezelfde situatie verkeren, en het recht alle nodige
maatregelen te nemen om, met name op fiscaal gebied,
overtredingen van de nationale wetten en voorschriften
tegen te gaan.
(4) De bepalingen van de belastingwetgeving van de lidstaten
ter bestrijding van misbruik en fraude mogen volgens
artikel 58, lid 3, van het Verdrag geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van
het vrije kapitaalverkeer en betalingsverkeer zoals omschreven in artikel 56 van het Verdrag vormen.
(5) Wegens gebrek aan coördinatie van de nationale belastingregelingen voor inkomsten uit spaargelden in de vorm van
rente, in het bijzonder wat de behandeling van de door
niet-ingezetenen ontvangen rente betreft, kunnen de ingezetenen van de lidstaten zich thans in de lidstaat waar zij
woonachtig zijn vaak onttrekken aan elke vorm van belastingheffing op de rente die zij in een andere lidstaat
ontvangen.
(6) Deze mogelijkheid tot belastingontwijking in het kapitaalverkeer tussen de lidstaten leidt tot verstoringen die onverenigbaar zijn met de interne markt.
(7) De Commissie heeft op 20 mei 1998 (2) in overeenstemming met de conclusies van de Ecofin Raad van
(1) PB L 178 van 8.7.1988, blz. 5.
(2) PB C 212 van 8.7.1998, blz. 13.

1 december 1997 een voorstel voor een richtlijn aangenomen om in de Gemeenschap een minimale effectieve
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm
van rente te garanderen.
(8) Dat voorstel was vanaf juli 1998 zowel op politiek als
technisch niveau het onderwerp van intensieve besprekingen, maar kreeg niet de unanieme steun van de lidstaten.
(9) Derhalve is voor deze richtlijn voortgebouwd op de consensus die is bereikt tijdens de Europese Raad van Santa
Maria da Feira van 19 en 20 juni 2000 en de daaropvolgende Ecofin Raad van 26 en 27 november 2000.
(10) Het doel van deze richtlijn is te garanderen dat over grensoverschrijdende inkomsten uit spaargelden in de vorm van
rente effectief belasting kan worden geheven in de woonstaat van de belastingplichtige, overeenkomstig het nationale recht.
(11) De werkingssfeer van deze richtlijn is beperkt tot rente die
door een in een lidstaat gevestigde uitbetalende instantie
wordt uitgekeerd aan een in een andere lidstaat woonachtige uiteindelijk gerechtigde die natuurlijk persoon is.
(12) De doelstelling van deze richtlijn, namelijk een effectieve
belastingheffing op grensoverschrijdende inkomsten uit
spaargelden in de Gemeenschap, kan beter op Gemeenschapsniveau worden nagestreefd, omdat deze doelstelling
wegens gebrek aan coördinatie van de nationale regelingen voor de belasting van inkomsten uit spaargelden, niet
voldoende door de lidstaten zelf kan worden verwezenlijkt
en de Gemeenschap daarom overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, als verwoord in artikel 5 van het Verdrag,
de nodige maatregelen kan nemen; deze richtlijn beperkt
zich, overeenkomstig het in dat artikel vastgelegde evenredigheidsbeginsel, tot het minimum dat voor het bereiken
van deze doelstelling vereist is en gaat niet verder dan wat
voor de verwezenlijking daarvan nodig is.
(13) De uitbetalende instantie is de marktdeelnemer die rente
uitbetaalt aan, of invordert en rechtstreeks doorstort ten
gunste van de uiteindelijk gerechtigde; de louter passieve
ontvangst van een betaling door een bank of financiºle
instelling voor het bijschrijven op de rekening van de
uiteindelijk gerechtigde wordt niet als uitbetaling van
rente aangemerkt.
(14) Bij het definiºren van de begrippen Ðrente en Ðuitbetalende instantie dient, indien van toepassing, te worden
verwezen naar Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van
20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (3).
(3) PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3.
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(15) De werkingssfeer van deze richtlijn moet worden beperkt
tot belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de
vorm van rente uit hoofde van schuldvorderingen; vraagstukken in verband met de fiscale behandeling van pensioenen en verzekeringsuitkeringen vallen derhalve buiten
de werkingssfeer van deze richtlijn.
(16) Het doel van de richtlijn, namelijk het garanderen van een
effectieve belastingheffing op rentebetalingen, kan worden
verwezenlijkt door de uitwisseling van informatie over
rentebetalingen tussen de lidstaten.
(17) Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977
betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en
de indirecte belastingen (1), verschaft de lidstaten al een
basis voor het uitwisselen van informatie voor fiscale doeleinden, en deze zou in het algemeen ook kunnen worden
toegepast voor de uitwisseling van informatie uit hoofde
van de onderhavige richtlijn.
(18) De automatische uitwisseling tussen de lidstaten van informatie over de in deze richtlijn bedoelde rente vormt
een conditio sine qua non voor het garanderen van een
effectieve belastingheffing op grensoverschrijdende rentebetalingen.
(19) Derhalve dient te worden bepaald dat de lidstaten die
ingevolge het bepaalde in deze richtlijn informatie uitwisselen, geen gebruik mogen maken van de in artikel 8 van
Richtlijn 77/799/EEG vermelde mogelijkheid om de uitwisseling van informatie te begrenzen.
(20) Voorts dient te worden bepaald dat Belgiº, Luxemburg en
Oostenrijk voor een overgangsperiode van zeven jaar, te
rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
richtlijn, worden vrijgesteld van de verplichting om voor
de toepassing van deze richtlijn informatie uit te wisselen,
teneinde deze lidstaten meer tijd te geven voor de aanpassing van hun wetgeving, maar dergelijke informatie wel
van de andere lidstaten ontvangen.
(21) Deze drie lidstaten dienen tijdens de overgangsperiode te
zorgen voor een minimale effectieve belastingheffing op
inkomsten uit spaargelden in de vorm van rente door het
heffen van bronbelasting.
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richtlijn toegepaste bronheffing wordt uitgesloten. De
woonstaat dient daartoe de bronheffing te verrekenen
met de op zijn grondgebied voor dergelijke rente verschuldigde belasting en, in voorkomend geval, het bedrag dat
teveel is ingehouden, aan de uiteindelijk gerechtigde terug
te betalen.
(25) Ter voorkoming van marktverstoringen geldt de richtlijn
tijdens de overgangsperiode niet voor rente op uitstaande
binnenlandse en internationale obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten waarvoor de emissieprospectus vóór 1 maart 2001 is geviseerd, of die, indien er
geen prospectus is, vóór die datum zijn uitgegeven.
(26) Lidstaten die bronbelasting heffen moeten in de mogelijkheid worden gesteld om uitbetalende instanties die handelen namens internationale organisaties die schuldinstrumenten uitgeven, te ontheffen van de verplichting om op
de rente die uit hoofde daarvan wordt uitbetaald, bronbelasting in te houden, indien deze verplichting strijdig
zou zijn met internationale overeenkomsten die deze lidstaten met betrekking tot dergelijke organisaties hebben
gesloten.
(27) Deze richtlijn belet de lidstaten niet om naast de in deze
richtlijn bedoelde bronbelasting ook andere typen bronbelasting te heffen op rentebaten die op hun grondgebied
zijn verworven.
(28) De Commissie dient om de drie jaar verslag uit te brengen
over de uitvoering van deze richtlijn en de Raad de wijzigingen voor te stellen die noodzakelijk blijken voor het
beter garanderen van een effectieve belastingheffing op
inkomsten uit spaargelden en voor het uit de weg ruimen
van ongewenste concurrentieverstoringen.
(29) In deze richtlijn zijn de grondrechten en beginselen in
acht genomen die met name in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie zijn erkend,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I

(22) Deze lidstaten zouden het grootste deel van de opbrengsten die uit de heffing van deze bronbelasting voortkomen, moeten overdragen aan de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde van de rente.
(23) Deze lidstaten dienen te voorzien in een procedure die het
de uiteindelijk gerechtigden met woonplaats in een andere
lidstaat mogelijk maakt de heffing van deze bronbelasting
te voorkomen door hun uitbetalende instantie te machtigen tot het opgeven van rentebedragen of door het overleggen van een verklaring die is afgegeven door de bevoegde autoriteit van hun woonstaat.
(24) De woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde moet ervoor
zorgen dat dubbele belasting op de uitbetaalde rente als
gevolg van de overeenkomstig de procedures van deze
(1) PB L 336 van 27.12.1997, blz. 15.

INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1
Doel
1.
Doel van deze richtlijn is te garanderen dat inkomsten uit
spaargelden in de vorm van rente die in een lidstaat worden
uitbetaald aan uiteindelijk gerechtigden die natuurlijk persoon
zijn met woonplaats in een andere lidstaat, effectief kunnen
worden belast overeenkomstig het nationale recht van de laatstgenoemde lidstaat.
2.
De lidstaten zien erop toe dat de op hun grondgebied
gevestigde uitbetalende instanties de voor de uitvoering van
de richtlijn noodzakelijke taken uitvoeren, ongeacht de vestigingsplaats van de debiteur van de rentegevende schuldvordering.
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Artikel 2
Definitie van uiteindelijk gerechtigde
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder Ðuiteindelijk gerechtigde verstaan elke natuurlijke persoon die
rente ontvangt, of ten gunste van wie rente wordt ingevorderd,
tenzij hij kan aantonen dat hij de rente niet voor eigen rekening heeft ontvangen. Bedoelde persoon wordt niet als uiteindelijk gerechtigde aangemerkt wanneer:
a) hij handelt als uitbetalende instantie in de zin van artikel 4,
lid 1;
b) hij handelt namens een rechtspersoon, een entiteit waarvan
de winst wordt belast volgens de algemene belastingregels
voor ondernemingen, een icbe in de zin van Richtlijn
85/611/EEG van de Raad, of een entiteit als bedoeld in
artikel 4, lid 2, van deze richtlijn, en hij, in het laatstgenoemde geval, aan de marktdeelnemer die de rente uitbetaalt de naam en het adres van die entiteit bekendmaakt en
bedoelde marktdeelnemer deze informatie op zijn beurt aan
zijn lidstaat van vestiging doorgeeft; of
c) hij handelt namens een andere natuurlijke persoon die de
uiteindelijk gerechtigde is en hij aan de uitbetalende instantie overeenkomstig artikel 3, lid 2, de identiteit van die
uiteindelijk gerechtigde bekendmaakt.
2.
Indien de uitbetalende instantie beschikt over gegevens
die doen vermoeden dat de natuurlijke persoon die rente ontvangt of ten gunste van wie rente wordt ingevorderd, niet de
uiteindelijk gerechtigde is, zal zij redelijke maatregelen nemen
om de identiteit van de uiteindelijk gerechtigde vast te stellen,
overeenkomstig artikel 3, lid 2. Indien de uitbetalende instantie
de uiteindelijk gerechtigde niet kan identificeren, zal zij de
natuurlijke persoon in kwestie als de uiteindelijk gerechtigde
behandelen.
Artikel 3
Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn bepaalt elke lidstaat
de procedures die nodig zijn om de uitbetalende instanties in
staat te stellen de identiteit en woonplaats van de uiteindelijk
gerechtigden vast te stellen en draagt de lidstaat zorg voor de
toepassing van deze procedures binnen zijn grondgebied.
Deze procedures moeten voldoen aan de minimumnormen als
vastgesteld in de leden 2 en 3.
2.
Voor het vaststellen van de identiteit van de uiteindelijk
gerechtigde gelden de volgende minimumnormen:
a) voor contractuele betrekkingen die zijn aangegaan vóór de
datum van implementatie van de richtlijn bepaalt de uitbetalende instantie de identiteit van de uiteindelijk gerechtigde,
bestaande uit diens naam en adres, aan de hand van de
informatie waarover zij beschikt, met name ter uitvoering
van de geldende voorschriften in de lidstaat van vestiging en
van Richtlijn 91/308/EEG (1);
(1) PB L 166 van 28.6.1991, blz. 77.
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b) voor contractuele betrekkingen die zijn aangegaan op of na
de datum van implementatie van de richtlijn bepaalt de
uitbetalende instantie de identiteit van de uiteindelijk gerechtigde, bestaande uit naam, adres en fiscaal of ander
identificatienummer of, bij ontstentenis van een dergelijk
nummer, de geboorteplaats en -datum van de uiteindelijk
gerechtigde.
3.
Voor het vaststellen van de woonplaats van de uiteindelijk
gerechtigde voor de toepassing van deze richtlijn, gelden de
volgende minimumnormen:
a) Voor contractuele betrekkingen die zijn aangegaan vóór
1 januari 2001 bepaalt de uitbetalende instantie de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde aan de hand van de
informatie waarover zij beschikt, met name ter uitvoering
van de geldende voorschriften in de lidstaat van vestiging en
van Richtlijn 91/308/EEG.
b) Voor contractuele betrekkingen die zijn aangegaan op of na
de datum van implementatie van de richtlijn bepaalt de
uitbetalende instantie de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde als volgt:
i) voor personen die in bezit zijn van een door een lidstaat
afgegeven paspoort of vergelijkbaar officieel document
die verklaren ingezetene van een derde land te zijn,
door middel van een woonplaatsverklaring die is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het derde land waarvan de betrokken persoon ingezetene beweert te zijn;
ii) in alle andere gevallen wordt als woonplaats aangemerkt
het land waar de uiteindelijke gerechtigde zijn vast adres
heeft.
c) Voor contractuele betrekkingen die zijn aangegaan tussen
1 januari 2001 en de datum van implementatie van de
richtlijn, verifieert de uitbetalende instantie de woonplaats
van de uiteindelijk gerechtigde volgens de procedure die
geldt voor contractuele betrekkingen die zijn aangegaan
op of na de datum van implementatie van de richtlijn.
Artikel 4
Definitie van uitbetalende instantie
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder Ðuitbetalende instantie verstaan elke marktdeelnemer die rente
uitbetaalt aan, of zorgdraagt voor de invordering van rente
ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde, ongeacht of het
gaat om de debiteur van het rentedragende schuldinstrument
of de marktdeelnemer die door de debiteur of de uiteindelijk
gerechtigde is belast met het uitbetalen van de rente of de
invordering van de rente.
2.
Een in een lidstaat gevestigde entiteit waaraan rente is
uitbetaald of waarvoor rente is ingevorderd ten gunste van
de uiteindelijk gerechtigde, wordt bij ontvangst van de rente
of bij invordering van de rente eveneens als uitbetalende instantie aangemerkt, mits de desbetreffende entiteit:
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a) geen rechtspersoon is,
b) niet volgens de algemene belastingregels voor ondernemingen winstbelasting moet afdragen,
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c) opbrengsten uit rentebetalingen, hetzij rechtstreeks, hetzij
via een entiteit als bedoeld in artikel 4, lid 2, uitgekeerd
door
i) icbe’s in de zin van Richtlijn 85/611/EEG,

c) geen icbe in de zin van Richtlijn 85/611/EEG is.
Een marktdeelnemer die rente uitbetaalt aan, of rente invordert
voor een dergelijke in een andere lidstaat gevestigde entiteit die
ingevolge dit lid als uitbetalende instantie wordt aangemerkt,
deelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij is gevestigd
de naam en het adres van de entiteit mee alsmede het totale
rentebedrag dat aan de entiteit is uitbetaald of voor de entiteit
is ingevorderd. Bedoelde bevoegde autoriteit geeft deze gegevens vervolgens door aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat
waar de entiteit is gevestigd.
3.
De in lid 2 bedoelde entiteit heeft echter de mogelijkheid
om voor de toepassing van deze richtlijn te kiezen voor een
behandeling als icbe in de zin van Richtlijn 85/611/EEG. Indien
van deze keuzemogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt de
lidstaat waar de entiteit is gevestigd daarvan in kennis gesteld.
De nadere voorschriften voor het gebruik van deze keuzemogelijkheid worden door de lidstaten vastgesteld.
4.
Wanneer de marktdeelnemer en de in lid 2 bedoelde
entiteit in dezelfde lidstaat zijn gevestigd, ziet de lidstaat in
kwestie erop toe dat de entiteit de bepalingen van deze richtlijn
naleeft wanneer deze als uitbetalende instantie handelt.
Artikel 5
Definitie van bevoegde autoriteit
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder Ðbevoegde
autoriteit verstaan:
a) voor de lidstaten: de autoriteiten die de lidstaten ter kennis
van de Commissie hebben gebracht;
b) voor derde landen: de bevoegde autoriteit voor de toepassing van bilaterale of multilaterale belastingverdragen of, bij
ontstentenis daarvan, een autoriteit die bevoegd is om voor
fiscale doeleinden een woonplaatsverklaring af te geven.
Artikel 6
Definitie van rente
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder Ðrente
verstaan:
a) rente die is uitbetaald aan of bijgeschreven op een rekening
die is terug te voeren op enigerlei schuldvordering, al dan
niet gedekt door hypotheek of voorzien van een winstdelingsclausule, en met name de opbrengsten van overheidspapier en obligatieleningen, inclusief daaraan gehechte premies en prijzen; boete voor te late betaling wordt niet als
rente aangemerkt;
b) rente die is aangegroeid of gekapitaliseerd op het moment
van de verkoop, terugbetaling of aflossing van de onder a)
bedoelde schuldvorderingen;

ii) entiteiten die gebruik hebben gemaakt van de keuzemogelijkheid van artikel 4, lid 3, en
iii) instellingen voor collectieve belegging die buiten het in
artikel 7 bedoelde grondgebied zijn gevestigd;
d) opbrengsten die zijn gemaakt bij de verkoop, terugbetaling
of aflossing van aandelen of participatiebewijzen in de volgende instellingen en entiteiten, indien zij meer dan 40 %
van hun vermogen hebben belegd in de onder a) bedoelde
schuldvorderingen of in aandelen of participatiebewijzen als
omschreven onder dit punt:
i) icbe’s in de zin van Richtlijn 85/611/EEG,
ii) entiteiten die gebruik hebben gemaakt van de keuzemogelijkheid van artikel 4, lid 3,
iii) instellingen voor collectieve belegging die buiten het in
artikel 7 bedoelde grondgebied zijn gevestigd.
2.
Wat betreft lid 1, onder c), indien een uitbetalende instantie geen informatie heeft over het deel van de opbrengst
dat uit rentebetalingen voortkomt, wordt de totale opbrengst
als rente aangemerkt.
3.
Wat betreft lid 1, onder d), indien een uitbetalende instantie geen informatie heeft over het percentage van het vermogen dat is belegd in schuldvorderingen of in aandelen of
participatiebewijzen zoals gedefinieerd in dat lid, wordt dat
percentage geacht meer dan 40 % te bedragen.
4.
Indien rente als gedefinieerd in lid 1 wordt uitbetaald aan
of bijgeschreven op een rekening op naam van een entiteit als
bedoeld in artikel 4, lid 2, en deze entiteit geen gebruik heeft
gemaakt van de keuzemogelijkheid van artikel 4, lid 3, wordt
de uitbetaalde of bijgeschreven rente aangemerkt als een rentebetaling door deze entiteit.
5.
Wat betreft lid 1, onder b) en d), kunnen lidstaten op hun
grondgebied gevestigde uitbetalende instanties ertoe verplichten
om rente over een periode van ten hoogste ØØn jaar op jaarbasis te berekenen en kunnen zij een dergelijke geannualiseerde
rente als een rentebetaling beschouwen, zelfs als tijdens die
periode geen verkoop, terugbetaling of aflossing heeft plaatsgevonden.
6.
In afwijking van lid 1, onder c) en d), hebben de lidstaten
de mogelijkheid om de in deze bepalingen bedoelde opbrengsten van op hun grondgebied gevestigde instellingen of entiteiten niet onder de definitie van rente te laten vallen, op voorwaarde dat beleggingen in schuldvorderingen als bedoeld in lid
1, onder a), niet meer dan 15 % van de portefeuille van de
desbetreffende entiteiten uitmaken.
Indien een lidstaat gebruik maakt van deze mogelijkheid, is dit
voor de andere lidstaten bindend.
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7.
Het percentage als bedoeld in lid 1, onder d), en in lid 3
wordt na het verstrijken van de in lid 10 bedoelde overgangsperiode 15 %.

e) wanneer een lidstaat van de keuzemogelijkheid van artikel
6, lid 5, gebruik heeft gemaakt: het bedrag van de op jaarbasis berekende rente.

8.
De in lid 1, onder d), en in lid 6 bedoelde percentages
worden bepaald aan de hand van de beleggingspolitiek zoals
die in de fondsreglementen of de statuten van de betrokken
instellingen of entiteiten is neergelegd en, bij ontstentenis daarvan, op basis van de feitelijke samenstelling van de beleggingsportefeuille van de instellingen of entiteiten.

Artikel 9

Artikel 7
Territoriale werkingssfeer
Deze richtlijn is van toepassing op rente welke wordt uitbetaald
door een uitbetalende instantie die is gevestigd op het grondgebied waarop het Verdrag krachtens zijn artikel 229 van toepassing is.
HOOFDSTUK II
UITWISSELING VAN INFORMATIE

Artikel 8
Renseignering door uitbetalende instantie

Automatische gegevensverstrekking
1.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van de uitbetalende
instantie verstrekt de in artikel 8 bedoelde gegevens aan de
bevoegde autoriteit van de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde.
2.
De gegevensverstrekking gebeurt automatisch en ten minste eenmaal per jaar, binnen zes maanden na afloop van het
belastingjaar van de lidstaat van de uitbetalende instantie, voor
alle rentebetalingen dat jaar.
3.
Artikel 8 van Richtlijn 77/799/EEG (1) is niet van toepassing op gegevens die ingevolge dit hoofdstuk worden verstrekt.
HOOFDSTUK III
OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 10

1.
De uitbetalende instantie verstrekt de bevoegde autoriteit
van de lidstaat van vestiging minimaal de volgende gegevens:

Overgangsperiode

a) de identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
zoals die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 zijn vastgesteld;

Gedurende een overgangsperiode van zeven jaar, te rekenen
vanaf de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn en
behoudens het bepaalde in artikel 13, lid 1, zijn Belgiº, Luxemburg en Oostenrijk niet gehouden tot toepassing van de bepalingen van hoofdstuk II.

b) de naam en het adres van de uitbetalende instantie;
c) het rekeningnummer van de uiteindelijk gerechtigde of, bij
ontstentenis daarvan, een eenduidige omschrijving van de
rentegevende schuldvordering;
d) gegevens over de rentebetaling overeenkomstig het bepaalde
in lid 2.
2.
De uitbetalende instantie verstrekt over de rente minimaal
de volgende gegevens:
a) in het geval van rente in de zin van artikel 6, lid 1, onder a):
het bedrag van de uitbetaalde of bijgeschreven rente;
b) in het
of d):
doeld
koop,

geval van rente in de zin van artikel 6, lid 1, onder b)
hetzij het bedrag van de rente of opbrengst als beonder deze punten of het totaalbedrag van de verterugbetaling of aflossing;

c) in het geval van rente in de zin van artikel 6, lid 1, onder c):
hetzij het bedrag van de opbrengst als bedoeld onder dit
punt of het totaalbedrag van de uitkering;
d) in het geval van rente in de zin van artikel 6, lid 4: het
bedrag van de rente dat toevalt aan elk van de in artikel 4,
lid 2, bedoelde leden die voldoen aan de voorwaarden van
artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1;

Zij ontvangen echter gegevens van de andere lidstaten overeenkomstig hoofdstuk II.
Artikel 11
Bronbelasting
1.
Gedurende de in artikel 10 bedoelde overgangsperiode
zorgen Belgiº, Luxemburg en Oostenrijk voor een minimale
effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de
vorm van rente door het heffen van bronbelasting, de eerste
drie jaar van de overgangsperiode tegen een tarief van 15 % en
de rest van de periode tegen een tarief van 20 %.
2.
De uitbetalende instantie houdt de bronbelasting in op de
volgende bedragen:
a) in het geval van rente in de zin van artikel 6, lid 1, onder a):
de uitbetaalde of bijgeschreven rente;
b) in het geval van rente in de zin van artikel 6, lid 1, onder b)
of d): de rente of opbrengst als bedoeld onder deze punten,
of door een heffing van vergelijkbare omvang, ten laste van
de ontvanger, op het totaalbedrag van de verkoop, terugbetaling of aflossing;
(1) PB L 336 van 27.12.1977, blz. 15.

C 270 E/264

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

c) in het geval van rente in de zin van artikel 6, lid 1, onder c):
de opbrengst als bedoeld onder dit punt;
d) in het geval van rente in de zin van artikel 6, lid 4: het
rentebedrag dat toevalt aan elk van de in artikel 4, lid 2
bedoelde leden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1;
e) wanneer een lidstaat van de keuzemogelijkheid van artikel 6, lid 5, gebruik heeft gemaakt: de op jaarbasis berekende rente.
3.
Voor de toepassing van het bepaalde onder a) en b) van
lid 2 wordt de bronbelasting geheven naar rato van de periode
dat de uiteindelijk gerechtigde houder van de schuldvordering
was.
Ingeval de uitbetalende instantie die periode niet kan vaststellen
met de informatie die zij heeft, gaat zij ervan uit dat de uiteindelijk gerechtigde over de gehele periode dat de vordering
heeft bestaan, de houder ervan is geweest, tenzij hij bewijs van
de datum van aankoop voorlegt.
4.
Het opleggen van bronbelasting door de lidstaat van de
uitbetalende instantie belet de woonstaat van de uiteindelijk
gerechtigde niet diens inkomsten te belasten overeenkomstig
het nationale recht en met inachtneming van het Verdrag.
Artikel 12
Verdeling van belastingopbrengsten
Lidstaten die overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 bronbelasting heffen, behouden 25 % van de opbrengsten daarvan
en dragen de resterende 75 % over aan de woonstaat van de
uiteindelijk gerechtigde van de rente. Deze overdracht gebeurt
uiterlijk zes maanden na afloop van het belastingjaar van de
lidstaat van de uitbetalende instantie.
De lidstaten die bronbelasting heffen zien erop toe dat het
systeem voor de verdeling van de belastingopbrengsten correct
functioneert.
Artikel 13
Vrijstelling van bronbelasting
1.
De lidstaten die overeenkomstig het bepaalde in artikel 11
bronbelasting heffen, voorzien in ØØn van de volgende procedures om te verzekeren dat uiteindelijk gerechtigden over de
mogelijkheid beschikken om een verzoek te doen tot het niet
inhouden van bronbelasting:
a) Een procedure waarbij het de uiteindelijk gerechtigde uitdrukkelijk is toegestaan de betalende instantie te machtigen
tot het doorgeven van informatie overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II. Een dergelijke machtiging is geldig
voor drie jaar en bestrijkt alle rentebetalingen aan de uiteindelijk gerechtigde door die uitbetalende instantie. In een
dergelijk geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.
b) Een procedure die garandeert dat geen bronbelasting wordt
geheven indien de uiteindelijk gerechtigde aan zijn uitbetalende instantie een overeenkomstig lid 2 door de bevoegde
autoriteit van zijn woonstaat op zijn naam gestelde verklaring voorlegt.
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2.
Op verzoek van de uiteindelijk gerechtigde geeft de bevoegde autoriteit van zijn woonstaat een verklaring af met
daarin de volgende gegevens:
a) naam, adres en fiscaal of ander identificatienummer of, bij
ontstentenis van een dergelijk nummer, de geboorteplaats en
-datum van de uiteindelijk gerechtigde;
b) naam en adres van de uitbetalende instantie;
c) rekeningnummer van de uiteindelijk gerechtigde of, bij ontstentenis daarvan, een eenduidige omschrijving van het effect.
Een dergelijke verklaring is geldig voor drie jaar, mits de gegevens ter kennisgeving waarvan de verklaring is afgegeven, niet
veranderen. De verklaring wordt afgegeven aan elke uiteindelijk
gerechtigde die daarom vraagt, binnen twee maanden nadat het
desbetreffende verzoek is ingediend.
Artikel 14
Voorkomen van dubbele belasting
1.
Gedurende de in artikel 10 bedoelde overgangsperiode
zorgt de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde ervoor dat
het heffen van bronbelasting als bedoeld in artikel 11 niet leidt
tot dubbele belasting, overeenkomstig het bepaalde in de leden
2 en 3.
2.
Indien de rente die door de uiteindelijk gerechtigde is
ontvangen, in de lidstaat van de uitbetalende instantie is onderworpen aan bronbelasting, kent de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde hem een belastingverrekening toe die gelijk is
aan het bedrag van de ingehouden belasting, tot maximaal het
bedrag van de op het grondgebied van de woonstaat overeenkomstig het nationale recht voor een dergelijke rente verschuldigde belasting. Indien het bedrag van de ingehouden belasting
hoger is dan het bedrag van de verschuldigde belasting, zal de
woonstaat het bedrag dat teveel is ingehouden, aan de uiteindelijk gerechtigde restitueren.
3.
Indien de rente die door de uiteindelijk gerechtigde is
ontvangen, behalve aan de in artikel 10 bedoelde bronbelasting
ook onderworpen is geweest aan andere typen bronbelasting
en de woonstaat naar nationaal recht of overeenkomstig verdragen ter voorkoming van dubbele belasting voor een dergelijke bronbelasting belastingverrekening toekent, wordt laatstgenoemde bronbelasting verrekend alvorens de procedure van
lid 2 wordt toegepast.
Artikel 15
Verhandelbare schuldinstrumenten
1.
Gedurende de in artikel 10 bedoelde overgangsperiode
worden binnenlandse en internationale obligaties en andere
verhandelbare schuldinstrumenten die voor het eerst zijn uitgegeven vóór 1 maart 2001 of waarvan de oorspronkelijke
emissieprospectus vóór die datum is geviseerd door de bevoegde autoriteiten in de zin van Richtlijn 80/390/EEG (1) of
door de verantwoordelijke autoriteiten in derde landen, niet
aangemerkt als schuldvorderingen in de zin van artikel 6, lid
1, onder a), op voorwaarde dat op of na 1 maart 2002 geen
aanvullende emissies van dergelijke verhandelbare schuldinstrumenten worden aangeboden.
(1) PB L 100 van 17.4.1980, blz. 1.
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Indien op of na 1 maart 2002 een vervolgemissie plaatsvindt
van een van de vorenvermelde door een overheid of verwante
entiteit uitgegeven verhandelbare schuldinstrumenten, wordt de
gehele emissie van het desbetreffende effect, bestaande uit originele emissie en vervolgemissies, aangemerkt als een schuldvordering in de zin van 6, lid 1, onder a).
Indien op of na 1 maart 2002 een vervolgemissie plaatsvindt
van een van de vorenvermelde verhandelbare schuldinstrumenten die is uitgegeven door een andere emittent die niet valt
onder het bepaalde in de voorgaande zin, wordt deze nieuwe
emissie aangemerkt als een schuldvordering in de zin van artikel 6, lid 1, onder a).
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Artikel 18
Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 januari 2004 aan
deze richtlijn te voldoen.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiºle bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 16

2.
De lidstaten stellen de Commissie hiervan onverwijld in
kennis en zenden de Commissie de tekst van de belangrijkste
bepalingen van nationaal recht die zij op het toepassingsgebied
van deze richtlijn vaststellen alsmede een concordantietabel die
het verband aangeeft tussen deze richtlijn en de nationale bepalingen die zijn vastgesteld.

Internationale organisaties

Artikel 19

Gedurende de in artikel 10 bedoelde overgangsperiode zijn de
lidstaten die bronbelasting heffen als bedoeld in artikel 11, vrij
om uitbetalende instanties die handelen namens internationale
organisaties die schuldinstrumenten uitgeven, te ontheffen van
de verplichting om op de rente die uit hoofde daarvan wordt
uitbetaald, bronbelasting in te houden, indien deze verplichting
strijdig is met internationale overeenkomsten die deze lidstaten
met betrekking tot dergelijke organisaties hebben gesloten.

Herzieningsonderzoek

2.
Dit artikel belet de lidstaten niet de opbrengsten uit de in
lid 1 bedoelde verhandelbare schuldinstrumenten overeenkomstig nationaal recht te belasten.

HOOFDSTUK IV
DIVERSEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 17
Andere bronbelastingen
Deze richtlijn doen belet de lidstaten niet om naast de bronbelasting als bedoeld in artikel 11, overeenkomstig hun nationale wetten en verdragen tot voorkoming van dubbele belasting, ook andere typen bronbelasting te heffen.

De Commissie doet de Raad om de drie jaar verslag over de
werking van deze richtlijn. Op basis van deze verslagen stelt de
Commissie de Raad zo nodig wijzigingen op deze richtlijn voor
als deze nodig blijken om effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden beter te garanderen en ongewenste concurrentieverstoringen uit te weg te ruimen.
Artikel 20
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgend
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 21
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een verordening van de Raad ter bevordering van de omschakeling van vaartuigen
en vissers die tot in 1999 afhankelijk waren van de visserijovereenkomst met Marokko
(2001/C 270 E/32)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 384 def.  2001/0163(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 20 juli 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 36 en 37,
Gezien het voorstel van de Commissie,

visserijactiviteiten om te schakelen, moet worden vergemakkelijkt, ongeacht de leeftijd van het vaartuig, zelfs
als voor de bouw van het vaartuig overheidssteun is verleend.
(5) Er dient dan ook te worden afgeweken van bepaalde voorschriften van Verordening (EG) nr. 2792/1999.

Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economische en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De overeenkomst inzake de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko op het
gebied van de zeevisserij (hierna de Ðvisserijovereenkomst
met Marokko genoemd) is op 30 november 1999 verstreken. Daardoor heeft een groot aantal vaartuigen van
de Gemeenschap waarmee in het kader van deze overeenkomst is gevist, de visserijactiviteit op die datum moeten beºindigen.
(2) Sindsdien is voor de vissers en de eigenaars van de betrokken vaartuigen de in artikel 16, lid 1, onder b), van
Verordening (EG) nr. 2792/1999 (1) vastgestelde vergoeding toegekend met steun uit het Financieringsinstrument
voor de oriºntatie van de Visserij (FIOV), onder de bij
Verordening (EG) nr. 1227/2001 (2) vastgestelde afwijkende voorwaarden.
(3) Het is dan ook verantwoord via passende maatregelen op
communautair niveau de uitvoering van de omschakelingsplannen voor de betrokken vloten, als goedgekeurd
door de Commissie op 18 oktober 2000 (3), te bevorderen.
(4) De definitieve beºindiging van de activiteit van de vaartuigen, hetzij door sloop, hetzij door overbrenging naar
een derde land, ook in het kader van gemengde vennootschappen, moet worden vergemakkelijkt. Ook de vervanging van het vistuig om vaartuigen definitief naar andere
(1) Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december
1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden
voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector
(PB L 337 van 30.12.1999, blz. 10).
(2) Verordening (EG) nr. 1227/2001 van de Raad van 18 juni 2001
houdende afwijking van enkele bepalingen van Verordening (EG)
nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en
voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in
de visserijsector (PB L 168 van 23.6.2001, blz. 1).
(3) Beschikkingen van de Commissie nrs. C(2000) 3059 en C(2000)
3060 van 18 oktober 2000 betreffende de plannen voor de omschakeling van de Spaanse en Portugese vloten die vissen in de
wateren van Marokko.

(6) In de geest van de conclusies van de Europese Raad van
Nice (4) moet de Europese Unie bovendien haar solidariteit
met de betrokken lidstaten betuigen door een extra financiºle inspanning te leveren, bovenop de bedragen die
reeds beschikbaar zijn gesteld in het kader van rubriek 2
van de financiºle vooruitzichten van de begroting van de
Europese Unie zoals vastgesteld in de Europese Raad van
Berlijn van 25 maart 1999.
(7) Derhalve dient te worden voorzien in een specifieke actie
van de Gemeenschap met het oog op de besteding van de
betrokken kredieten voor de uitvoering van een deel van
de omschakelingsplannen, met dien verstande dat de overige delen van deze plannen met bijstand uit FIOV-kredieten zullen moeten worden uitgevoerd.
(8) De aanvullende kredieten die voor de specifieke actie beschikbaar zijn, moeten worden aangewend voor enerzijds
de herstructurering van de vloot en anderzijds de vervroegde uittreding of de omschakeling van de vissers
naar sectoren buiten de zeevisserij in het kader van individuele of collectieve sociale plannen.
(9) Er dient op te worden toegezien dat de specifieke actie in
overeenstemming is met de algemene beginselen van het
structuurbeleid voor de visserijsector. Met name dient te
worden voorkomen dat distorsies ontstaan ten opzichte
van de vigerende bepalingen inzake de besteding van de
FIOV-kredieten. Er dient ook een beheersmechanisme te
worden gecreºerd dat zo nauw mogelijk aansluit bij dat
voor de communautaire Structuurfondsen, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1260/1999 (5).
(10) De vaartuigen die hun activiteit moeten uitoefenen in
internationale wateren of in wateren van derde landen,
moeten de regels van het internationaal recht inzake de
instandhouding van de visbestanden, met name het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties en de gedragscode
van de FAO, onverkort in acht nemen.
(4) Document SN 400/00 (ÐConclusies van het voorzitterschap),
punt 59.
(5) Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999
houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (PB
L 161 van 26.6.1999, blz. 1).
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(11) De sociaal-economische diversificatie van de kustgebieden
die van de visserijsector afhankelijk zijn, past logischerwijze in de geïntegreerde operationele programma’s voor
regionale ontwikkeling en de multi-regionale programma’s
in het kader van de communautaire bestekken van doelstelling 1 van de Structuurfondsen voor Spanje en Portugal, waarvoor financiºle bijstand wordt verleend uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Europees Oriºntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling ÐOriºntatie. Voor
deze diversificatie hoeft dan ook niet in bijzondere maatregelen te worden voorzien,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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ii) zijn de bepalingen van artikel 10, lid 3, onder b), punt
ii), en die van bijlage III, punt 1.1, onder a), niet van
toepassing;
iii) wordt de in artikel 7, lid 2, bedoelde minimumleeftijd
van de vaartuigen, verlaagd tot vijf jaar; voor vaartuigen
van 5 tot 9 jaar is de referentiepremie als bedoeld in
artikel 7, lid 5, onder a), die welke geldt voor vaartuigen
van 10 tot 15 jaar oud. Die premie wordt verminderd
met een deel van het tevoren ontvangen bedrag als voor
de bouw of voor de modernisering steun is verleend; dat
gedeelte wordt berekend pro rata temporis, gerelateerd
aan de periode van tien jaar (ingeval van steun voor de
bouw) of van vijf jaar (ingeval van steun voor de modernisering) vóór de definitieve overbrenging;

TITEL I
ALGEMEEN

Artikel 1
1.
Vissers en de eigenaars van vaartuigen die wegens de
niet-vernieuwing van de visserijovereenkomst met Marokko,
in 2000 en in 2001 uit hoofde van artikel 16, lid 1, onder
b), van Verordening (EG) nr. 2792/1999, vergoedingen voor de
tijdelijke stillegging van hun activiteit hebben ontvangen voor
in totaal ten minste twaalf maanden, komen in aanmerking
voor uitzonderlijke steunmaatregelen onder de voorwaarden
en binnen de grenzen die worden vastgesteld bij deze verordening.
2.
Uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening verstrekken de lidstaten de Commissie een lijst van
de vaartuigen, met vermelding van hun intern nummer, die aan
de in lid 1 bedoelde voorwaarden voldoen, en een lijst met de
namen van de vissers die aan die voorwaarden voldoen.
TITEL II

c) wanneer een vaartuig definitief wordt omgeschakeld naar
een andere visserijactiviteit waarvoor de visserijtechniek
moet worden veranderd, kan voor de vervanging van het
vistuig overheidssteun voor de modernisering van een vaartuig worden toegekend onder de volgende afwijkende voorwaarden:
i) de laatste alinea van bijlage III, punt 1.4, is niet van
toepassing;
ii) de in artikel 9, lid 4, onder b), bedoelde tarieven worden
verhoogd met 30 %;
iii) de bepalingen van artikel 10, lid 3, punt a), zijn niet van
toepassing.
2.
De in lid 1 vastgestelde afwijkende bepalingen gelden
slechts voor premies en overheidssteun die worden toegekend
bij een administratief besluit dat door de in artikel 6 bedoelde
autoriteiten tussen 1 juli 2001 en 31 december 2002 wordt
genomen.

UITZONDERINGSMAATREGELEN

Artikel 2
1.
In afwijking van het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 2792/1999 wordt aan de in artikel 1, lid 1, bedoelde eigenaars van vaartuigen overheidssteun verleend overeenkomstig
de volgende bepalingen:
a) wanneer overheidssteun wordt verleend voor de sloop van
een vaartuig,
i) worden de in artikel 7, lid 5, onder a), bedoelde tarieven
verhoogd met 20 %;
ii) zijn de bepalingen van artikel 10, lid 3, onder b), punt
ii), en die van bijlage III, punt 1.1, onder a), niet van
toepassing;
b) wanneer premies worden toegekend voor de definitieve
overbrenging van een vaartuig naar een derde land, ook
in het kader van een gemengde vennootschap,
i) worden de in artikel 7, lid 5, onder a), bedoelde tarieven
verhoogd met 20 %;

3.
De eigenaars van vaartuigen komen niet meer voor de in
artikel 1 vermelde vergoeding voor tijdelijke stillegging in aanmerking vanaf de datum van het administratieve besluit waarbij
een premie voor de definitieve beºindiging of overheidssteun
voor de modernisering van het betrokken vaartuig wordt toegekend en dat in voorkomend geval is vastgesteld volgens de
bepalingen van artikel 1.
Wanneer op de genoemde vergoedingen een voorschot wordt
betaald, wordt het eventueel te veel ontvangen bedrag in mindering gebracht op de premie voor de definitieve beºindiging
of de overheidssteun voor de modernisering die voor het betrokken vaartuig wordt toegekend.
TITEL III
SPECIFIEKE ACTIE

Artikel 3
1.
Er wordt een specifieke actie van de Gemeenschap ingesteld (hierna Ðdeze actie genoemd) als aanvulling op de acties
die in het kader van de Structuurfondsen worden uitgevoerd in
de lidstaten waarvoor de niet-vernieuwing van de visserijovereenkomst met Marokko consequenties heeft.
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Deze actie:

a) geldt uitsluitend voor de in artikel 1, lid 1, bedoelde eigenaars van vaartuigen en vissers;
b) omvat:
i) maatregelen voor de definitieve beºindiging van visserijactiviteiten van vaartuigen, in de zin van artikel 7, lid 3,
van Verordening (EG) nr. 2792/1999,
ii) maatregelen voor de modernisering van vaartuigen in de
zin van artikel 9, lid 1, van dezelfde verordening en
iii) sociaal-economische maatregelen in de zin van artikel 12, lid 3, onder a) en c), van dezelfde verordening;
c) moet voldoen aan de in artikel 12 van Verordening (EG)
nr. 1260/1999 vervatte voorwaarden.
3.
Ten aanzien van het bedrag van de communautaire steun
die voor de verschillende maatregelen in het kader van deze
actie wordt toegewezen, gelden de volgende voorwaarden, uitgedrukt als percentage van het in artikel 5, lid 1, bedoelde
totale bedrag:
a) sloop van vaartuigen en definitief gebruik van vaartuigen
voor andere doeleinden dan visserij: minstens 40 % van
het totale bedrag;
b) definitieve overbrenging van vaartuigen naar een derde land,
ook in het kader van een gemengde vennootschap, en modernisering van vaartuigen: ten hoogste 28 % van het totale
bedrag;
c) sociaal-economische maatregelen: minstens 32 % van het
totale bedrag.
Artikel 4
1.
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 2792/1999 zijn
van overeenkomstige toepassing voor de uitvoering van deze
actie, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn
vermeld in bijlage II bij deze verordening, met name ten aanzien van:
a) de uiterste datum voor het administratieve besluit tot toekenning van de steun;
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2.
Wanneer echter in het kader van deze actie een premie
wordt toegekend voor de oprichting van een gemengde vennootschap, betaalt de beheersinstantie het totale bedrag van de
premie aan de aanvrager op het ogenblik dat het vaartuig aan
de gemengde vennootschap wordt overgedragen, nadat de aanvrager het bewijs heeft geleverd dat een bankgarantie van 40 %
van de premie is gesteld.
3.
De premies voor de definitieve beºindiging van de visserijactiviteiten en de overheidssteun voor de modernisering van
de vaartuigen die op grond van deze actie worden betaald,
worden beschouwd als overheidssteun in de zin van artikel 6,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 2792/1999.
De in het kader van deze actie buiten bedrijf gestelde vangstcapaciteit wordt meegerekend als bijdrage voor de aanpassing
van de visserij-inspanning van de betrokken lidstaten, in de zin
van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2792/1999.
De overheidssteun voor de modernisering van vaartuigen die
op grond van deze actie wordt toegekend, valt onder artikel 9
van Verordening (EG) nr. 2792/1999.
Voor de uitvoering van deze actie wordt de in artikel 1 bedoelde vergoeding geacht hetzelfde doel te hebben als de sociaal-economische maatregelen die worden bedoeld in artikel 12,
lid 3, onder a) en c), van Verordening (EG) nr. 2792/1999.
4.
De in het kader van deze actie toegekende premies en
overheidssteun mogen niet worden gecumuleerd met andere
premies of overheidssteun voor hetzelfde doel, met name die
welke worden betaald in het kader van de Structuurfondsen in
de betrokken lidstaten.
De betrokken lidstaten nemen alle nodige maatregelen om aan
de bepalingen van dit lid te voldoen en uiterlijk drie maanden
na de inwerkingtreding van deze verordening stellen zij de
Commissie daarvan in kennis.
Artikel 5
1.
Het bedrag van de communautaire bijdrage in deze actie
wordt vastgesteld in het kader van de begrotingsprocedure voor
2002. Het wordt als volgt verdeeld:

b) de kennisgeving van de steunregelingen;
a) Spanje: 94,6 %
c) de criteria waaraan vaartuigen en vissers moeten voldoen
om voor de maatregelen in aanmerking te komen;
d) het maximumbedrag van de premie voor een visser of een
vaartuig;
e) het maximumbedrag van de uitgaven waarvoor overheidssteun voor de modernisering van een vaartuig kan worden
toegekend;
f) de maxima van de financiºle bijdrage van de Gemeenschap
en van de totale financiºle bijdrage van de overheid (nationale, regionale en andere) van de betrokken lidstaat.

b) Portugal: 5,4 %.
2.
De in lid 1 bedoelde communautaire bijdrage wordt door
de Commissie uitbetaald aan het in artikel 6 bedoelde betalingsorgaan overeenkomstig de betalingsverplichtingen.
Vanaf 1 januari 2002, doch uiterlijk drie maanden na de goedkeuring van deze verordening en niet later dan 31 december
2002, gaat de Commissie betalingsverplichtingen aan voor het
totale bedrag van de betrokken kredieten.
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3.
Voor zover de begrotingsmiddelen beschikbaar zijn, betaalt de Commissie de verschuldigde bedragen als volgt:
a) een voorschot, gelijk aan 20 % van de in lid 1 bedoelde
bedragen, wordt betaald wanneer de in lid 2 bedoelde betalingsverplichting wordt aangegaan,
b) bij tussentijdse betalingen op verzoek van de lidstaat worden
de daadwerkelijk gedane uitgaven vergoed die door het in
artikel 6 bedoelde betalingsorgaan zijn gecertificeerd.
Het totaal van de onder a) en in dit punt bedoelde betalingen bedraagt niet meer dan 80 % van de in lid 1 bedoelde
bedragen,
c) het saldo wordt betaald op verzoek van de lidstaat en, na
afloop van de specifieke actie, indien
i) het betalingsorgaan aan de Commissie een gecertificeerde aangifte van de daadwerkelijk gedane uitgaven
heeft overgelegd;
ii) het eindverslag over de uitvoering aan de Commissie is
overgelegd en door haar is goedgekeurd;
iii) de lidstaat de Commissie de in artikel 38, lid 1, onder f),
van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bedoelde verklaring heeft toegezonden.
4.
Voor de communautaire bijdrage in het kader van deze
actie komen de uitgaven in aanmerking die daadwerkelijk door
de eindbegunstigde zijn betaald op of na 1 juli 2001. De uitgaven tot en met 31 december 2003 kunnen in aanmerking
worden genomen.
De uiterste datum voor de indiening van het verzoek tot betaling van het saldo bij de Commissie is 30 juni 2004.
5.
De verzoeken met betrekking tot tussentijdse betalingen
en betaling van het saldo moeten worden opgesteld volgens het
model in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 438/2001 (1).

(1) Verordening (EG) nr. 438/2001 van de Commissie van 2 maart
2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de beheersen controlesystemen voor uit de Structuurfondsen toegekende bijstand (PB L 63 van 3.3.2001, blz. 21).
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Zij moeten worden gestaafd met voortgangsoverzichten op
elektronische drager volgens het model van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 366/2001 (2).
Artikel 6
Voor de tenuitvoerlegging van deze actie vervullen de betaalorganen en beheersinstanties in het kader van de bijstand uit de
Structuurfondsen voor de visserij in Spanje en Portugal in de
periode 2000-2006 de taken die hen zijn toegewezen bij de
desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999.
Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is het bepaalde in
artikel 31 en de artikelen 33 tot en met 39 van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 en in de daarvan afgeleide wetgeving, van
toepassing.
Artikel 7
Uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden in voorkomend geval door de Commissie vastgesteld volgens de in
artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2792/1999 bedoelde
procedure.
De Commissie wordt daarbij bijgestaan door het comitØ voor
de structuur van de visserij en de aquacultuur dat is opgericht
bij artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1260/1999.
TITEL IV
SLOTBEPALINGEN

Artikel 8
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 met ingang van 1 juli 2001.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

(2) Verordening (EG) nr. 366/2001 van de Commissie van 21 februari
2001 betreffende de uitvoeringsbepalingen voor de acties waarin is
voorzien bij Verordening (EG) nr. 2792/1999 (PB L 55 van
24.2.2001, blz. 3).
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro
(2001/C 270 E/33)
COM(2001) 439 def.  2001/0174(COD)
(Door de Commissie ingediend op 9 augustus 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Richtlijn 97/5/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 27 januari 1997 betreffende grensoverschrijdende overmakingen (1) beoogde de grensoverschrijdende overmakingsdiensten en met name de doelmatigheid ervan te verbeteren. Het doel was vooral de consumenten en de kleine
en middelgrote ondernemingen in staat te stellen op een
snelle, betrouwbare en goedkope wijze overmakingen te
verrichten binnen de Gemeenschap. Dergelijke overmakingen en grensoverschrijdende betalingen zijn over het algemeen nog steeds zeer duur in vergelijking met betalingen
binnen een land.
(2) De mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 31 januari 2000 over retailbetalingen
in de interne markt (2), samen met de resoluties van het
Europees Parlement van 26 oktober 2000 over de mededeling van de Commissie en van 4 juli 2001 betreffende de
middelen ter begeleiding van de economische actoren bij de
overschakeling op de euro, en de verslagen van de Europese
Centrale Bank van september 1999 en september 2000
betreffende de verbetering van grensoverschrijdende betalingsdiensten leggen alle de klemtoon op de dringende behoefte aan daadwerkelijke verbeteringen op dit gebied.
(3) In de mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal ComitØ,
het ComitØ van de Regio’s en de Europese Centrale Bank
van 30 april 2001 over de voorbereidingen voor de invoering van de eurobankbiljetten en -muntstukken (3) wordt
aangekondigd dat de Commissie gebruik zal maken van
alle middelen waarover zij beschikt en alle noodzakelijke
maatregelen zal treffen om ervoor te zorgen dat de kosten
van grensoverschrijdende transacties op 1 januari 2002
aansluiten bij de kosten van binnenlandse transacties.
(1) PB L 43 van 14.2.1997, blz. 25.
(2) COM(2000) 36 definitief.
(3) COM(2001) 190 definitief.

(4) Het aantal grensoverschrijdende betalingen neemt gestaag
toe naarmate de interne markt wordt voltooid. In deze
ruimte zonder grenzen zijn de betalingen nog meer vergemakkelijkt door de invoering van de euro.
(5) Wanneer de kosten van grensoverschrijdende betalingen in
euro hoger blijven dan die van binnenlandse betalingen, zal
het vertrouwen van de consument en het bedrijfsleven in
de euro worden geschaad. Om de werking van de interne
markt te vergemakkelijken, dient dus ervoor te worden
gezorgd dat de kosten van grensoverschrijdende betalingen
in euro op dezelfde wijze worden behandeld als de kosten
van betalingen in euro binnen een lidstaat.
(6) Voor grensoverschrijdende betalingen in euro tot een bedrag van 50 000 EUR die elektronisch kunnen worden
uitgevoerd, moet vanaf 1 januari 2002 het beginsel van
gelijke kosten worden toegepast. Om de totstandbrenging
van de vereiste infrastructuur en voorwaarden mogelijk te
maken, dient tot 1 januari 2003 een overgangsperiode te
gelden voor grensoverschrijdende overmakingen en
cheques.
(7) Om de klant in staat te stellen de kosten van een grensoverschrijdende betaling te beoordelen, dient hij te worden
ingelicht over de kosten en alle wijzigingen daarvan. Hetzelfde geldt wanneer een andere valuta dan de euro bij een
grensoverschrijdende betaling in euro wordt gebruikt.
(8) Ook zijn verbeteringen nodig om de uitvoering van grensoverschrijdende betalingen door de betalingsinstellingen te
vergemakkelijken. In dit verband moet normalisering worden gestimuleerd, met name wat betreft het gebruik van
het internationale bankrekeningnummer (IBAN) en de
bankidentificatiecode (BIC) die noodzakelijk zijn voor de
automatische verwerking van grensoverschrijdende overmakingen. Het algemene gebruik van deze codes is van wezenlijk belang. Bovendien moeten andere maatregelen die
bijkomende kosten meebrengen, worden afgeschaft om de
kosten van grensoverschrijdende betalingen voor de klanten
te verlagen,
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voorwerp en werkingssfeer
In deze verordening zijn regels neergelegd betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro om ervoor te zorgen dat de
kosten van deze betalingen dezelfde zijn als die van betalingen
in euro waarbij de grenzen niet worden overschreden.
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Deze verordening is van toepassing op grensoverschrijdende
betalingen in euro binnen de Gemeenschap tot een bedrag
van 50 000 EUR.

f)
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Ðkosten, alle kosten die een instelling voor een grensoverschrijdende betalingsverrichting aanrekent, uitgezonderd
die om een wisseltransactie te dekken.

Artikel 2

Artikel 3

Definities

Kosten van grensoverschrijdende betalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a) Ðgrensoverschrijdende betaling,
i) Ðgrensoverschrijdende overmaking, een transactie op
initiatief van een opdrachtgever via een instelling of
een bijkantoor van een instelling in een lidstaat, teneinde in een instelling of een bijkantoor van een instelling in een andere lidstaat een geldbedrag aan een begunstigde ter beschikking te stellen; de opdrachtgever
en de begunstigde kunnen een en dezelfde persoon zijn,
ii) Ðgrensoverschrijdende elektronische betalingstransactie,
 een overmaking van geldmiddelen door middel van
een elektronisch betaalinstrument, andere dan die
welke door instellingen worden opgedragen en uitgevoerd,
 een opneming van contanten met behulp van een
elektronisch betaalinstrument en het op- en ontladen van een elektronisch-geldinstrument bij een
geldautomaat of een automatisch loket in de bedrijfsgebouwen van de uitgever of van een instelling
die contractueel gehouden is het betaalinstrument te
aanvaarden;
iii) Ðgrensoverschrijdende cheque, een cheque zoals gedefinieerd in het Verdrag van GenŁve van 19 maart
1931 houdende eenvormige wetten inzake cheques,
welke wordt gebruikt voor grensoverschrijdende transacties binnen de Gemeenschap;
b) Ðelektronisch betaalinstrument, een betaalinstrument met
toegang op afstand en een elektronisch-geldinstrument
waarmee de houder ØØn of meer elektronische betalingsverrichtingen kan uitvoeren;
c) Ðbetalingsinstrument met toegang op afstand, een instrument waarmee een houder toegang kan krijgen tot geldmiddelen die zich op zijn rekening bij een instelling bevinden, waarbij een betaling aan een begunstigde wordt toegestaan en waarvoor gewoonlijk een persoonlijk identificatienummer en/of een ander soortgelijk bewijs van identiteit
nodig is. Hieronder vallen met name betaalkaarten (krediet-, debet-, uitgestelde debiterings- of bankkaarten) en
kaarten met een toepassing voor telefonisch en thuisbankieren;

1.
Met ingang van 1 januari 2002 zijn de kosten die een
instelling voor grensoverschrijdende elektronische betalingstransacties in euro tot een bedrag van 50 000 EUR aanrekent
dezelfde als de kosten welke dezelfde instelling voor dergelijke
betalingen aanrekent binnen de lidstaat waar het kantoor van
die instelling dat de grensoverschrijdende elektronische betaling
uitvoert gevestigd is.
2.
Uiterlijk met ingang van 1 januari 2003 zijn de kosten
die een instelling voor grensoverschrijdende overmakingen en
grensoverschrijdende cheques in euro tot een bedrag van
50 000 EUR aanrekent dezelfde als de kosten welke dezelfde
instelling aanrekent voor overmakingen en cheques binnen de
lidstaat waar het kantoor van die instelling dat de grensoverschrijdende overmaking of grensoverschrijdende cheque verwerkt gevestigd is.
Artikel 4
Doorzichtigheid van de kosten
1.
Een instelling verstrekt haar klanten vooraf, in bevattelijke
vorm, schriftelijk of eventueel langs elektronische weg, inlichtingen over de kosten van grensoverschrijdende betalingen en
betalingen binnen de lidstaat waar haar kantoor gevestigd is.
2.
Alle wijzigingen van deze kosten worden op dezelfde
wijze als vermeld in lid 1 vóór de datum van toepassing medegedeeld.
3.
Wanneer een instelling kosten aanrekent voor wisselverrichtingen tussen de euro en andere valuta’s, verstrekt zij haar
klanten:
a) vooraf inlichtingen over de wisselkosten die zij voornemens
is aan te rekenen, en
b) precieze inlichtingen over de wisselkosten die zijn aangerekend.
Artikel 5
Maatregelen ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende betalingen
1.
Een instelling deelt een klant op diens verzoek diens internationale bankrekeningnummer (IBAN) en het bankidentificatiecode (BIC) van de instelling mede.

d) Ðelektronisch-geldinstrument, een oplaadbaar betaalinstrument, zijnde een kaart waarop waarde is opgeslagen of een
computergeheugen, waarop waarde-eenheden elektronisch
worden opgeslagen;

2.
De klant verstrekt de instelling op haar verzoek voor de
uitvoering van een grensoverschrijdende overmaking het IBAN
van de begunstigde en de BIC van de instelling van de begunstigde.

e) Ðinstelling, elke natuurlijke of rechtspersoon die als beroepactiviteit grensoverschrijdende betalingen verricht;

3.
De instelling vermeldt op de rekeningoverzichten van elke
klant diens IBAN en de BIC van de instelling.

C 270 E/272

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

4.
Een leverancier die voornemens is goederen en diensten
aan klanten binnen de Gemeenschap grensoverschrijdend te
verkopen, deelt zijn IBAN en de BIC van zijn instelling mede.
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matie betreffende de gegevens van de begunstigde die aan de
automatisering van de uitvoering van de betaling in de weg
staan.

Artikel 6
Verplichtingen van de lidstaten

Artikel 7
Inwerkingtreding

1.
De lidstaten schaffen uiterlijk op 1 januari 2002 alle nationale meldingsverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen tot een bedrag van 12 500 EUR voor de opstelling van
de betalingsbalansstatistiek af. Op 1 januari 2004 wordt dit
bedrag opgetrokken tot 50 000 EUR.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2.
De lidstaten schaffen uiterlijk op 1 januari 2002 alle
nationale verplichtingen af ten aanzien van de minimuminfor-

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

