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C 75 E/1

II
(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2002
(2002/C 75 E/01)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 511 def.  2001/0208(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 13 september 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 128, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Gezien het advies van het ComitØ voor de werkgelegenheid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Het Ðproces van Luxemburg, dat op de uitvoering van
een gecoördineerde Europese werkgelegenheidsstrategie is
gebaseerd, is door de buitengewone Europese Raad over
werkgelegenheid op 20 en 21 november 1997 op gang
gebracht. De resolutie van de Raad van 15 december 1997
inzake de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 1998 (1),
heeft een proces met een hoge zichtbaarheid, een sterk
politiek engagement en een brede aanvaarding onder de
betrokkenen op gang gebracht.
(2) De Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000
heeft een nieuw strategisch doel voor de Europese Unie
vastgesteld, namelijk de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in
staat is tot duurzame economische groei met meer en
betere banen en een hechtere sociale samenhang. Als dit
doel wordt bereikt, wordt volledige werkgelegenheid in de
Unie opnieuw mogelijk.
(3) De Europese Raad die op 7, 8 en 9 december 2000 in
Nice plaatsvond, hechtte zijn goedkeuring aan de Europese Sociale Agenda, die stelt dat om opnieuw volledige
werkgelegenheid te bereiken een ambitieus beleid moet
worden uitgestippeld om de arbeidsparticipatie te verhogen, regionale verschillen te verkleinen, ongelijkheid
terug te dringen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.
(4) Op de Europese Raad van Stockholm op 23 en 24 maart
2001 werd overeengekomen de doelstellingen van Lissabon voor 2010 aan te vullen met tegen 2005 te halen
tussentijdse doelstellingen voor de arbeidsparticipatie als(1) PB C 30 van 28.1.1998, blz. 1.

mede een nieuwe doelstelling voor 2010 voor een grotere
arbeidsparticipatie van oudere vrouwen en mannen.
(5) Op de Europese Raad van Stockholm werd ook afgesproken dat om opnieuw volledige werkgelegenheid te bereiken niet alleen aandacht moet worden besteed aan meer
banen, maar ook aan betere banen, en dat met het oog
daarop gemeenschappelijke benaderingen moeten worden
ontwikkeld om de kwaliteit van het werk te handhaven en
te verbeteren, hetgeen als een algemene doelstelling in de
werkgelegenheidsrichtsnoeren moet worden opgenomen.
(6) Voorts werd op de Europese Raad van Stockholm overeengekomen dat de modernisering van de arbeidsmarkten
en de arbeidsmobiliteit moeten worden aangemoedigd om
door het weghalen van bestaande belemmeringen een groter aanpassingsvermogen mogelijk te maken.
(7) Tijdens de Europese Raad van Göteborg op 15 en 16 juni
2001 werd erkend dat de fundamentele doelstelling van
het Verdrag, duurzame ontwikkeling, inhoudt dat werkgelegenheid, economische hervormingen, sociaal en milieubeleid op een onderling versterkende manier moeten
worden benaderd en werd de lidstaten verzocht strategieºn voor duurzame ontwikkeling op te stellen; een
van de onderdelen van dergelijke strategieºn dient de bevordering van de werkgelegenheid op milieugebied te zijn.
(8) Bij de tenuitvoerlegging van de werkgelegenheidsrichtsnoeren dienen de lidstaten te streven naar een hoge
mate van samenhang met twee andere prioriteiten in de
conclusies van de Europese Raad van Lissabon, namelijk
modernisering en verbetering van de sociale bescherming
en bevordering van sociale integratie, waarbij er tegelijkertijd voor moet worden gezorgd dat werk loont, en de
betaalbaarheid op lange termijn van de stelsels voor sociale bescherming veilig wordt gesteld.
(9) De Europese Raad van Lissabon heeft de noodzaak van
aanpassing van de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels aan de behoeften van de kennismaatschappij alsook
van mØØr en betere werkgelegenheid benadrukt en heeft
de lidstaten, de Raad en de Commissie opgeroepen het
nodige te doen om te komen tot een sterke jaarlijkse groei
van de investeringen per hoofd van de bevolking in menselijke hulpbronnen. De lidstaten dienen met name sterkere inspanningen te leveren om informatie- en communicatietechnologieºn (ICT) voor het leren te gebruiken.
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(10) De Europese Raad van Santa Maria da Feira van 19 en
20 juni 2000 heeft de sociale partners verzocht een meer
toonaangevende rol te spelen bij de bepaling, de uitvoering en de evaluatie van de werkgelegenheidsrichtsnoeren
die van hen afhangen, en zich met name te richten op
modernisering van de werkorganisatie, levenslang leren en
verhoging van de participatiegraad, met name van vrouwen.
(11) De beschikking van de Raad van 19 januari 2001 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid
van de lidstaten voor 2001 (1) weerspiegelt de nieuwe
politieke boodschappen van de Europese Raden van Lissabon en Santa Maria da Feira.
(12) Het door de Raad en de Commissie opgestelde Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2001 beschrijft de
werkgelegenheidssituatie in de Gemeenschap en onderzoekt het optreden van de lidstaten bij de uitvoering
van hun werkgelegenheidsbeleid overeenkomstig de richtsnoeren voor 2001 en de aanbeveling van de Raad van
19 januari 2001 betreffende de tenuitvoerlegging van het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (2).
(13) Er moet voor samenhang en synergie tussen de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de globale richtsnoeren voor het
economisch beleid worden gezorgd.
(14) Het advies van het ComitØ voor de werkgelegenheid is
opgesteld in samenwerking met het ComitØ voor economische politiek.
(15) Op [. . .] heeft de Raad een nieuwe aanbeveling betreffende de tenuitvoerlegging van het werkgelegenheidsbeleid
van de lidstaten goedgekeurd.
(16) De uitvoering van de richtsnoeren kan verschillen naar
gelang van hun aard, hun doelgroep en de respectieve
situatie in de verschillende lidstaten. Daarbij moet rekening worden gehouden met het subsidiariteitsbeginsel en
met de bevoegdheden van de lidstaten inzake werkgelegenheid.
(17) Bij de uitvoering van de werkgelegenheidsrichtsnoeren
moeten de lidstaten rekening kunnen houden met regio-

(1) PB L 22 van 24.1.2001, blz. 18.
(2) PB L 52 van 25.2.2000, blz. 32.

26.3.2002

nale omstandigheden zonder dat de nationale doelstellingen in het gedrang komen, alsmede met het beginsel van
gelijke behandeling.
(18) Wil het proces van Luxemburg resultaat opleveren, dan
moeten er voor de uitvoering van de werkgelegenheidsrichtsnoeren onder meer financiºle middelen komen.
Daartoe moeten de nationale verslagen waar nodig begrotingsinformatie bevatten, zodat de vooruitgang van elke
lidstaat bij de uitvoering van de richtsnoeren naar behoren
kan worden geºvalueerd, rekening houdend met hun
weerslag en kosteneffectiviteit.
(19) Partnerschap op alle niveaus moet worden bevorderd, ook
met de sociale partners, de regionale en nationale overheden en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld, zodat elk op zijn eigen taakgebied kan bijdragen tot de bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau.
(20) Vergelijkbare indicatoren moeten verder worden ontwikkeld of geconsolideerd om de uitvoering en het effect van
de bijgaande richtsnoeren te toetsen, hun doelstellingen te
verfijnen en de identificatie en de uitwisseling van beste
praktijken te vergemakkelijken.
(21) De lidstaten moeten zich meer inspanningen getroosten
om het genderperspectief in alle pijlers te integreren en
zichtbaar te maken.
(22) De kwaliteit van het werk is een belangrijke doelstelling
van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Zij heeft zowel betrekking op de kenmerken van de banen als op de
bredere context van de arbeidsmarkt, en moet via acties in
alle pijlers worden bevorderd,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Enig artikel
De hierbij gevoegde richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2002 worden aangenomen. De
lidstaten houden met die richtsnoeren rekening in hun werkgelegenheidsbeleid.
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BIJLAGE
WERKGELEGENHEIDSRICHTSNOEREN VOOR 2002
Horizontale doelstellingen  voorwaarden scheppen voor volledige werkgelegenheid in een
kennismaatschappij
De geleidelijke totstandbrenging gedurende het afgelopen decennium van een macro-economisch kader voor stabiliteit
en groei, met ononderbroken inspanningen gericht op het hervormen van de arbeids-, kapitaal-, goederen- en dienstenmarkten, heeft, in combinatie met een verbetering van de arbeidsmarktsituatie de afgelopen jaren, de verwezenlijking
van een aantal van de belangrijkste doelstellingen van de Europese werkgelegenheidsstrategie binnen bereik gebracht.
Daarom heeft de Europese Raad volledige werkgelegenheid tot het kernpunt van het werkgelegenheids- en sociaal beleid
van de EU verklaard. De Raad heeft de lidstaten opgeroepen de strategische doelstelling te verwezenlijken om van de
Unie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld te maken, die in staat is tot duurzame
economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, moeten de Gemeenschap en de lidstaten zich gezamenlijke inspanningen
getroosten. Daarnaast vereist het de permanente toepassing van een samenhangend beleid gericht op groei en macroeconomische stabiliteit, bijkomende structurele hervormingen om de werking van de Europese arbeidsmarkt te verbeteren, innovatie en concurrentievermogen te bevorderen en bij te dragen tot een actieve welvaartsstaat gericht op de
ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, participatie, integratie en solidariteit. Verdere vooruitgang komt echter niet
vanzelf tot stand, maar vereist sterkere inspanningen gezien de minder gunstige economische en werkgelegenheidsvooruitzichten.
Het Ðproces van Luxemburg wordt met een aantal belangrijke uitdagingen geconfronteerd: voorbereiding van de
overgang naar een kenniseconomie, benutten van de voordelen van de informatie- en communicatietechnologieºn,
moderniseren van het Europees sociaal model door investeringen in mensen, bestrijden van sociale uitsluiting en
bevorderen van gelijke kansen. Teneinde de in Lissabon overeengekomen doelstelling van volledige werkgelegenheid
te verwezenlijken, moeten de lidstaten een uit de onderstaande, horizontale doelstellingen bestaande samenhangende,
globale strategie ten uitvoer leggen:
A. De lidstaten moeten de kansen op werk vergroten en passende prikkels geven aan iedereen die bereid is betaald werk
te verrichten, teneinde de doelstelling van volledige werkgelegenheid te verwezenlijken; zij moeten daarbij de
verschillende uitgangsposities van de lidstaten in acht nemen, alsook het feit dat volledige werkgelegenheid een
doel is van het algemene nationale economische beleid. Daartoe dienen de lidstaten nationale doelstellingen vast te
stellen om de arbeidsparticipatie te verhogen teneinde bij te dragen tot de algemene Europese doelstellingen:
 tegen januari 2005 een algemene arbeidsparticipatie bereiken van 67 % en een arbeidsparticipatie onder vrouwen
van 57 %;
 tegen 2010 een algemene arbeidsparticipatie bereiken van 70 % en een arbeidsparticipatie onder vrouwen van
meer dan 60 %;
 tegen 2010 een arbeidsparticipatie onder ouderen (55-64 jaar) van 50 % bereiken.
B. Teneinde de arbeidsparticipatie te verhogen, het concurrentievermogen, de productiviteit en de werking van de
arbeidsmarkt te verbeteren, zorgen de lidstaten ervoor dat beleidsmaatregelen in het kader van de vier pijlers
bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van het werk. Bij dergelijke maatregelen dient rekening te worden
gehouden met zowel de kenmerken van de baan (zoals de intrinsieke kwaliteit van het werk, vaardigheden, levenslang leren en loopbaanontwikkeling) als met de bredere context van de arbeidsmarkt: gelijke kansen voor vrouwen
en mannen, veiligheid en gezondheid op het werk, flexibiliteit en zekerheid, integratie op en toegang tot de
arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie en het evenwicht tussen werken en leven, sociale dialoog en inspraak van de
werknemers, verscheidenheid en non-discriminatie alsmede algemene arbeidsprestaties en -productiviteit.
C. De lidstaten moeten alomvattende en samenhangende strategieºn voor levenslang leren ontwikkelen, teneinde mensen te helpen de vaardigheden te verwerven en op peil te houden die nodig zijn om gedurende het hele leven te
kunnen inspelen op economische en sociale veranderingen. Deze strategieºn moeten vooral betrekking hebben op de
ontwikkeling van systemen voor lager, middelbaar en hoger onderwijs, bijscholing en beroepsopleiding voor jongeren
en volwassenen teneinde hun inzetbaarheid, aanpassingsvermogen en vaardigheden, alsmede hun participatie aan de
kennismaatschappij te verbeteren. Dergelijke strategieºn benadrukken de gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, ondernemingen, sociale partners en individuen met een relevante bijdrage van het maatschappelijk middenveld,
waarbij het doel de verwezenlijking van een kennismaatschappij is. In dit verband moeten de sociale partners via
onderhandelingen tot afspraken komen over maatregelen ter verbetering van bijscholing en scholing van volwassenen, teneinde het aanpassingsvermogen van werknemers en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te
verbeteren. Met het oog hierop moeten de lidstaten nationale doelstellingen vaststellen voor een toename van de
investeringen in menselijke hulpbronnen en in de participatie aan bijscholing en opleiding (formeel of informeel).
Ook moeten ze de vooruitgang bij de verwezenlijking van die doelstellingen regelmatig evalueren.
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D. De lidstaten moeten een alomvattend partnerschap met de sociale partners ontwikkelen voor de tenuitvoerlegging,
evaluatie en follow-up van de werkgelegenheidsstrategie. De sociale partners op alle niveaus wordt verzocht hun actie
ter ondersteuning van het Ðproces van Luxemburg uit te breiden. Verder wordt hen gevraagd om binnen het
algemene kader en de doelstellingen van deze richtsnoeren, in overeenstemming met hun nationale tradities en
praktijken, een eigen tenuitvoerleggingsproces te ontwikkelen voor de richtsnoeren waarvoor zij de hoofdverantwoordelijkheid dragen, de onderwerpen te identificeren waarover zij moeten onderhandelen en regelmatig, desgewenst in het kader van de nationale actieplannen, verslag uit te brengen over de vooruitgang, alsmede de invloed van
hun acties op de werkgelegenheid en het functioneren van de arbeidsmarkt. De sociale partners op Europees niveau
wordt gevraagd hun eigen bijdrage te definiºren en te zorgen voor evaluatie, aanmoediging en ondersteuning van de
inspanningen op het nationale vlak.

E. Bij het vertalen van de werkgelegenheidsrichtsnoeren in nationaal beleid moeten de lidstaten de nodige aandacht
besteden aan alle vier pijlers en de horizontale doelstellingen en daartoe hun prioriteiten op evenwichtige wijze
vaststellen, zodat het geïntegreerde karakter en de gelijke waarde van de richtsnoeren wordt gerespecteerd. De
werkgelegenheidsstrategie wordt (met gendermainstreaming) uitgewerkt in de nationale actieplannen, waarbij de
op de vier pijlers en de horizontale doelstellingen gebaseerde beleidsmix wordt geïdentificeerd, die moet aangegeven
op welke wijze beleidsinitiatieven onder de verschillende richtsnoeren worden gestructureerd met het oog op het
verwezenlijken van langetermijndoelstellingen. Bij de uitvoering van de strategie worden de regionale dimensie en de
regionale ongelijkheden in aanmerking genomen door middel van differentiatie van beleid of doelstellingen, terwijl
het bereiken van nationale doelstellingen en het beginsel van gelijke behandeling volledig worden geºerbiedigd. Ook
moeten de lidstaten zich, onverminderd het algemene kader, met name richten op bepaalde aspecten van de strategie
om aan de specifieke behoeften van hun arbeidsmarkt tegemoet te komen.

F. De lidstaten en de Commissie moeten meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke indicatoren, dit om de vooruitgang onder de vier pijlers adequaat te kunnen evalueren, ook met betrekking tot de
kwaliteit van banen, benchmarks vast te stellen en beste praktijken te identificeren. De sociale partners wordt
verzocht passende indicatoren en benchmarks, alsmede ondersteunende statistische gegevensbanken te ontwikkelen
om de vooruitgang bij de acties waarvoor zij verantwoordelijk zijn te kunnen meten. De lidstaten dienen met name
de doeltreffendheid van hun beleidsmaatregelen in termen van hun uitwerking op de arbeidsmarktresultaten te
evalueren en daarover verslag uit te brengen.

I. VERBETERING VAN DE INZETBAARHEID
Bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voorkoming van langdurige werkloosheid
Om de trend van jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid om te buigen, moeten de lidstaten zich meer inspannen
om preventieve en op inzetbaarheid gerichte strategieºn op basis van de vroegtijdige identificatie van individuele
behoeften te ontwikkelen. Binnen een jaar  een periode die voor lidstaten met een bijzonder hoge werkloosheid
kan worden verlengd en onverminderd de herziening van de richtsnoeren in 2002  zorgen de lidstaten ervoor dat:

1. Elke werkloze voordat hij zes maanden werkloos is  in het geval van jongeren  of twaalf maanden  in het
geval van volwassenen  een nieuwe start wordt geboden, zulks in de vorm van een opleiding, omscholing, het
opdoen van werkervaring, een baan of andere maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid, meer algemeen
inclusief een individuele beroepskeuzebegeleiding met het oog op de effectieve integratie op de arbeidsmarkt.

Deze preventieve en inzetbaarheidsmaatregelen dienen te worden gecombineerd met herintredingsmaatregelen voor
langdurig werklozen.

In dit verband dienen de lidstaten verder te werken aan de modernisering van hun diensten voor arbeidsvoorziening,
met name door toezicht op de vooruitgang, het stellen van duidelijke termijnen en efficiºnte omscholing van hun
personeel. De lidstaten dienen samenwerking met andere dienstverleners aan te moedigen, zodat de preventie- en
activeringsstrategie betere resultaten oplevert.

Een werkgelegenheidsvriendelijkere benadering: socialezekerheids-, belasting- en opleidingsstelsels
De socialezekerheidsstelsels, de belastingstelsels en de opleidingsstelsels moeten  waar noodzakelijk  worden herzien
en aangepast zodat zij de inzetbaarheid van werknemers actief ondersteunen. Bovendien moet er een goede interactie
tussen die stelsels zijn, zodat de prikkel om terug te keren op de arbeidsmarkt voor werkwillige, arbeidsgeschikte
werklozen groter wordt. Er dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan het bevorderen van prikkels voor
werklozen of inactieven om werk te zoeken en te aanvaarden, alsmede aan maatregelen voor het vergroten van hun
vaardigheden en kansen op werk, met name voor zeer moeilijk bemiddelbaren.
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2. Elke lidstaat:

 onderzoekt en herziet waar nodig zijn socialezekerheids- en belastingstelsels teneinde armoedevallen te verminderen en het voor werklozen en inactieven aantrekkelijker te maken om werk te zoeken en te aanvaarden, of
voorziet in maatregelen waardoor hun inzetbaarheid wordt verhoogd, en werkgevers nieuwe banen kunnen
creºren;

 spant zich in om het percentage werklozen en inactieven voor wie actieve maatregelen gelden ter bevordering
van hun inzetbaarheid met het oog op de effectieve integratie op de arbeidsmarkt, aanzienlijk te verhogen, en het
resultaat, de opbrengst en de kosteneffectiviteit van dergelijke maatregelen te verbeteren;

 bevordert maatregelen voor werklozen en inactieven om vaardigheden, waaronder IT- en communicatievaardigheden, te verwerven of te verbeteren teneinde hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en lacunes in
vaardigheden te reduceren. Hiertoe stelt elke lidstaat een doelstelling vast voor actieve maatregelen, waaronder
onderwijs, opleidingen of soortgelijke maatregelen voor werklozen, gericht op het geleidelijk bereiken van het
gemiddelde van de drie meest ontwikkelde lidstaten, en ten minste 20 %.

Ontwikkeling van beleid inzake actief ouderworden
Om volledige werkgelegenheid te bereiken, de billijkheid en de betaalbaarheid van de socialezekerheidsstelsels op termijn
te waarborgen en optimaal gebruik te maken van de ervaring van oudere werknemers zijn diepgaande veranderingen
nodig in de bestaande maatschappelijke opvattingen over oudere werknemers, alsmede een herziening van de socialezekerheids- en belastingstelsels. De bevordering van de kwaliteit van het werk moet ook gezien worden als een belangrijke manier om oudere werknemers ertoe te motiveren langer aan het werk te blijven.

3. De lidstaten stellen derhalve, waar passend met de sociale partners, beleid op voor het actief ouder worden, met het
oog op het vergroten van de geschiktheid van en de stimulansen voor oudere werknemers om langer te blijven
werken, in het bijzonder door:

 positieve maatregelen goed te keuren om de arbeidsgeschiktheid en arbeidsvaardigheden van oudere werknemers,
met name in een op kennis gebaseerde arbeidsmarkt, vooral door voldoende toegang tot onderwijs en opleiding
op peil te houden, om flexibele werkregelingen, waaronder bijvoorbeeld deeltijdwerk voor werknemers die dat
wensen, in te voeren en om werkgevers meer bewust te maken van het potentieel van oudere werknemers; en

 belasting- en socialezekerheidsstelsels te herzien, om het aantal belemmeringen te verminderen en het aantrekkelijker te maken voor oudere werknemers om te blijven deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling van vaardigheden voor de nieuwe arbeidsmarkt in het kader van levenslang leren
Voor de ontwikkeling van een kenniseconomie en het creºren van meer en betere banen zijn efficiºnte en goed
functionerende onderwijs- en opleidingsstelsels, die sporen met de behoeften van de arbeidsmarkt, van wezenlijke
betekenis. Ze zijn ook van essentieel belang voor het concept levenslang leren met het oog op een vlotte overgang
van school naar werk, omdat ze de basis leggen voor productieve werknemers met kern- en specifieke vaardigheden en
ze mensen in staat stellen zich positief aan sociale en economische veranderingen aan te passen. Voor de ontwikkeling
van inzetbare arbeidskrachten is het nodig dat mensen toegang krijgen tot de kennismaatschappij en er de voordelen van
plukken, dat lacunes in vaardigheden worden aangepakt en dat het verlies van kwalificaties ten gevolge van werkloosheid, non-participatie en uitsluiting gedurende het hele leven wordt voorkomen.

4. Derhalve wordt een beroep gedaan op de lidstaten om de kwaliteit van hun onderwijs- en opleidingsstelsels, alsmede
de relevante curricula, te verbeteren, onder meer door in het kader van zowel de initiºle beroepsopleiding als van
levenslang leren in een passende begeleiding te voorzien, de leerlingstelsels en bedrijfsopleidingen te moderniseren en
de ontwikkeling van veelzijdige lokale leercentra te bevorderen, teneinde:

 jonge mensen de basisvaardigheden bij te brengen die sporen met de behoeften van de arbeidsmarkt en die nodig
zijn om deel te nemen aan levenslang leren;

 ongeletterdheid onder jongeren en volwassenen terug te dringen en het aantal jonge mensen dat vroegtijdig het
onderwijssysteem verlaat aanzienlijk te verminderen. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan
jongeren met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. De lidstaten ontwikkelen in dit verband maatregelen om tegen
2010 het aantal 18- tot 24-jarigen dat alleen lager middelbaar onderwijs heeft gevolgd en geen bijscholing krijgt
te halveren;

C 75 E/5

C 75 E/6

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

 de voorwaarden te creºren voor betere toegang tot levenslang leren voor volwassenen, onder wie volwassenen
met atypische arbeidsovereenkomsten, teneinde het percentage van de volwassen beroepsbevolking (25-64 jaar)
dat op enig moment aan onderwijs en opleiding deelneemt, te verhogen. De lidstaten moeten hiervoor streefwaarden vaststellen.

Om mobiliteit te vergemakkelijken en levenslang leren te bevorderen, moeten de lidstaten de erkenning van kwalificaties,
verworven kennis en vaardigheden verbeteren.

5. De lidstaten streven naar het ontwikkelen van eLearning voor alle burgers. In het bijzonder zetten zij hun inspanningen voort om ervoor te zorgen dat alle scholen toegang hebben tot internet en multimedia en dat alle hiervoor
vereiste docenten eind 2002 geschoold zijn in het gebruik van internet en multimedia teneinde alle leerlingen goede
digitale vaardigheden bij te brengen.

Actieve maatregelen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en zich aftekenende knelpunten op de nieuwe open Europese
arbeidsmarkt te bestrijden
In alle lidstaten bestaan naast werkloosheid en uitsluiting van de arbeidsmarkt ook arbeidstekorten in bepaalde sectoren,
beroepen en regio’s. Met de verbetering van de werkgelegenheidssituatie en de steeds snellere technologische veranderingen nemen deze knelpunten toe. Een gebrek aan actieve maatregelen ter voorkoming en bestrijding van arbeidstekorten is schadelijk voor het concurrentievermogen, verhoogt de inflatiedruk en houdt de structurele werkloosheid
hoog. De mobiliteit van werknemers moet worden vergemakkelijkt en gestimuleerd om de mogelijkheden van open en
toegankelijke Europese arbeidsmarkten volledig te benutten.

6. De lidstaten voeren, waar nodig samen met de sociale partners, hun inspanningen op om nieuwe knelpunten te
identificeren en te voorkomen, in het bijzonder door:

 het ontwikkelen van het vermogen van de diensten voor arbeidsvoorziening om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen;

 het uitwerken van beleid ter voorkoming van een tekort aan vaardigheden;

 het bevorderen van de beroeps- en geografische mobiliteit;

 het verbeteren van het functioneren van de arbeidsmarkten door betere, op Europees niveau met elkaar verbonden gegevensbanken met vacatures en scholingsmogelijkheden, en door het gebruik van op Europees niveau
reeds beschikbare moderne informatietechnologieºn en ervaringen.

Bestrijding van discriminatie en bevordering van sociale integratie door middel van toegang tot werk
Veel groepen en individuen ondervinden bijzondere moeilijkheden bij het verwerven van de nodige vaardigheden en bij
het verkrijgen van toegang tot en het zich handhaven op de arbeidsmarkt. Dit kan leiden tot een groter risico op
uitsluiting. Er bestaat behoefte aan een coherent pakket maatregelen om de sociale integratie te bevorderen door de
arbeidsintegratie van groepen en personen met een achterstand te ondersteunen en de kwaliteit van hun banen te
verbeteren. Discriminatie op de arbeidsmarkt bij de toegang ertoe moet worden vermeden.

7. Elke lidstaat:

 identificeert en bestrijdt alle vormen van discriminatie bij de toegang tot de arbeidsmarkt en tot onderwijs en
opleiding;

 ontwikkelt trajecten bestaande uit efficiºnte preventieve en actieve beleidsmaatregelen ter bevordering van de
integratie op de arbeidsmarkt van groepen en personen die kwetsbaar zijn of een achterstand hebben, met het
oog op het voorkomen van marginalisering, het ontstaan van Ðwerkende armen en het afglijden naar uitsluiting;

 legt passende maatregelen ten uitvoer om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een handicap,
etnische minderheden en migrerende werknemers in verband met hun integratie op de arbeidsmarkt, en stelt
hiertoe waar passend nationale doelstellingen vast.
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II. ONTWIKKELING VAN ONDERNEMERSCHAP EN HET SCHEPPEN VAN BANEN
Vergemakkelijken van het starten en exploiteren van een bedrijf
Het ontstaan van nieuwe bedrijven in het algemeen en de bijdrage aan de groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in
het bijzonder is essentieel voor het scheppen van banen en het uitbreiden van de opleidingskansen voor jongeren. Dit
proces moet door de lidstaten worden bevorderd door het begrip ondernemerschap in de gehele samenleving en in
leerplannen te stimuleren, door de invoering van duidelijke, vaste en voorspelbare regels en voorschriften en door de
voorwaarden voor de ontwikkeling van de markten voor risicodragend kapitaal en de toegang tot die markten te
verbeteren. De lidstaten dienen ook de administratieve en fiscale formaliteiten voor het MKB te verlichten en te
vereenvoudigen. Dit beleid zal bijdragen tot de inspanningen van de lidstaten om zwart werk aan te pakken.
8. De lidstaten streven in het bijzonder naar een forse verlaging van de algemene kosten en de administratieve lasten
van de ondernemingen, met name bij de start van een bedrijf en bij het in dienst nemen van extra personeel. Verder
dienen de lidstaten wanneer ze nieuwe regels voorbereiden de mogelijke invloed daarvan op die administratieve lasten
en algemene kosten van de ondernemingen te evalueren.
9. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling van ondernemerschap:
 door het opsporen en afschaffen van belemmeringen, met name in de belasting- en socialezekerheidsstelsels, voor
het zelfstandig worden of voor het oprichten van een kleine onderneming;
 door het bevorderen van opleidingen in ondernemerschap en zelfstandige beroepsactiviteiten, van gespecialiseerde ondersteunende diensten en opleidingen voor ondernemers en toekomstige ondernemers;
 door het bestrijden van zwart werk en het bevorderen van de verandering van zwart werk in legaal werk, met
alle nodige middelen, waaronder regelgeving, prikkels en de hervorming van belasting- en socialezekerheidsstelsels, in samenwerking met de sociale partners.
Nieuwe werkgelegenheidskansen in de kennismaatschappij en de dienstensector
Indien de Europese Unie de uitdaging van de werkgelegenheid met succes het hoofd wil bieden, moeten alle potentiºle
bronnen van werkgelegenheid alsook de nieuwe technologieºn efficiºnt worden benut. Innovatieve ondernemingen
moeten in een ondersteunende omgeving kunnen functioneren omdat zij een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren
aan het mobiliseren van het werkgelegenheidspotentieel van de kennismaatschappij. Met name in de dienstensector
bestaat een aanzienlijk potentieel voor banen en voor een hogere kwaliteit van het werk. Vooral de milieusector kan
aanzienlijke mogelijkheden bieden voor toegang van laaggeschoolde werknemers tot de arbeidsmarkt, en de vaardigheden van de werknemers kunnen worden verbeterd via een snellere invoering van moderne milieutechnologie. Hiertoe:
10. schaffen de lidstaten de belemmeringen voor het verlenen van diensten af en creºren zij randvoorwaarden om het
werkgelegenheidspotentieel van de hele dienstensector te gebruiken voor het scheppen van meer en betere banen. In
het bijzonder dient gebruik te worden gemaakt van het werkgelegenheidspotentieel van de kennismaatschappij en de
milieusector.
Regionale en lokale actie voor werkgelegenheid
Alle betrokkenen op regionaal en lokaal niveau, inclusief de sociale partners, moeten worden opgeroepen om mee te
werken aan de tenuitvoerlegging van de Europese werkgelegenheidsstrategie, door na te gaan waar het werkgelegenheidspotentieel op lokaal niveau ligt en door met het oog hierop sterkere partnerschappen op te bouwen.
11. De lidstaten:
 houden, waar mogelijk in hun globaal werkgelegenheidsbeleid, rekening met het aspect van de regionale
ontwikkeling;
 moedigen lokale en regionale autoriteiten aan om strategieºn voor werkgelegenheid te ontwikkelen, teneinde de
mogelijkheden van het scheppen van banen op lokaal niveau volledig te benutten en hiertoe partnerschappen
op te bouwen met alle betrokken actoren, inclusief vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
 bevorderen maatregelen om het concurrentievermogen te vergroten en meer en betere banen te scheppen in de
sociale economie, in het bijzonder via het aanbod van goederen en diensten die voorzien in behoeften welke
nog niet door de markt worden vervuld, en sporen eventuele belemmeringen voor deze maatregelen op
teneinde zulke belemmeringen te beperken;
 versterken de rol van de diensten voor arbeidsvoorziening op alle niveaus bij de identificatie van de lokale
werkgelegenheidsmogelijkheden en de verbetering van het functioneren van de lokale arbeidsmarkten.
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Belastinghervormingen voor werkgelegenheid en opleiding
Het is belangrijk het onderzoek naar de invloed op de werkgelegenheid van de belastingdruk te verdiepen en het
belastingstelsel werkgelegenheidsvriendelijker te maken door op lange termijn de trend naar hogere belastingen en
heffingen op arbeid te keren. Belastinghervormingen moeten ook rekening houden met de noodzaak van hogere
investeringen in mensen door het bedrijfsleven, overheden en individuen zelf, gezien de invloed op lange termijn op
de werkgelegenheid en het concurrentievermogen.
12. Elke lidstaat:
 stelt, voor zover nodig en rekening houdend met het huidige belastingniveau, een doelstelling op voor een
geleidelijke verlaging van de totale belastingdruk en, waar aangewezen, een doelstelling voor een geleidelijke
verlaging van de belastingdruk op zowel arbeid als indirecte loonkosten  met name op relatief laaggeschoolde
en laagbetaalde arbeid. Dergelijke hervormingen moeten worden doorgevoerd zonder de overheidsfinanciºn en
de betaalbaarheid op lange termijn van de socialezekerheidsstelsels op de helling te zetten;
 geeft prikkels voor investeringen in menselijke hulpbronnen en neemt fiscale belemmeringen daarvoor weg;
 onderzoekt de haalbaarheid van en de mogelijke regelingen voor alternatieve bronnen van belastinginkomsten,
onder andere energie en vervuilende emissies, rekening houdend met de in diverse lidstaten opgedane ervaringen met milieubelastinghervormingen.
III. BEVORDERING VAN HET AANPASSINGSVERMOGEN VAN DE ONDERNEMINGEN EN VAN HUN WERKNEMERS
De mogelijkheden die de kenniseconomie biedt en het vooruitzicht van meer en betere banen vereisen een voortdurende
aanpassing van de arbeidsorganisatie en een bijdrage door alle betrokkenen, waaronder de ondernemingen, aan de
tenuitvoerlegging van de strategieºn inzake levenslang leren, teneinde aan de behoeften van werkenden en werkgevers te
voldoen.
Modernisering van de arbeidsorganisatie
Om een impuls te geven aan de modernisering van de arbeidsorganisatie en de arbeidsvormen, die onder andere
bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van het werk, dient een sterk partnerschap tot stand te worden gebracht,
zulks op alle passende niveaus (Europees, nationaal, sectoraal, lokaal en op het niveau van de ondernemingen).
13. De sociale partners wordt verzocht:
 op alle passende niveaus via onderhandelingen overeenkomsten te sluiten en uit te voeren met het oog op de
modernisering van de arbeidsorganisatie, met inbegrip van flexibele arbeidsregelingen, teneinde ondernemingen
productief en concurrerend te maken en hen in staat te stellen zich aan te passen aan de industriºle veranderingen, het vereiste evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid tot stand te brengen en de kwaliteit van banen te
verbeteren. De te behandelen onderwerpen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de invoering van nieuwe
technologieºn, nieuwe arbeidsvormen en kwesties in verband met de arbeidsduur, zoals het vaststellen van de
arbeidsduur op jaarbasis, arbeidstijdverkorting, beperking van overwerk, uitbreiding van deeltijdarbeid en toegang tot loopbaanonderbrekingen en daarmee samenhangende werkzekerheidskwesties; en
 in het kader van het Ðproces van Luxemburg jaarlijks verslag uit te brengen over de aspecten van de modernisering van de arbeidsorganisatie die bij de onderhandelingen aan bod zijn gekomen, alsmede over de stand
van zaken bij de tenuitvoerlegging ervan en de invloed op de werkgelegenheid en het functioneren van de
arbeidsmarkt.
14. De lidstaten, waar aangewezen in partnerschap met de sociale partners of op basis van akkoorden die de sociale
partners hebben gesloten,
 herzien het bestaand regelgevingskader en bestuderen voorstellen voor nieuwe bepalingen en prikkels om
ervoor te zorgen dat deze de belemmeringen voor werkgelegenheid helpen verminderen, de invoering van
moderne vormen van arbeidsorganisatie helpen vergemakkelijken en de arbeidsmarkt helpen zich aan te passen
aan structurele veranderingen in de economie;
 gaan tegelijkertijd, rekening houdende met steeds diverser wordende werkgelegenheidsvormen, na of het wenselijk is in de nationale wetgeving flexibeler overeenkomsten op te nemen en zorgen ervoor dat werknemers
met dergelijke overeenkomsten meer zekerheid en een hogere beroepsstatus krijgen, die verenigbaar is met de
behoeften van de ondernemingen en de wensen van de werknemers;
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 trachten een betere toepassing van de bestaande wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op de werkplek te
waarborgen door meer en strengere handhavingsmaatregelen te nemen, door ondernemingen, met name het
midden- en kleinbedrijf (MKB), advies te geven over de naleving van de bestaande wetgeving, door de opleiding
inzake gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren en door maatregelen ter vermindering van het aantal
arbeidsongevallen en beroepsziekten in traditionele risicosectoren te bevorderen.
Ondersteuning van het aanpassingsvermogen als onderdeel van levenslang leren
Teneinde het vaardighedenniveau in ondernemingen te verhogen als onderdeel van levenslang leren:
15. wordt de sociale partners op alle relevante niveaus verzocht om, waar aangewezen, overeenkomsten in verband met
levenslang leren te sluiten teneinde het aanpassingsvermogen en de innovatie, in het bijzonder op het gebied van
informatie- en communicatietechnologieºn, te vergemakkelijken. In dit verband moeten de voorwaarden worden
geschapen om ervoor te zorgen dat in 2003 elke werknemer over de vaardigheden beschikt die de informatiemaatschappij vergt.
IV. VERSTERKING VAN HET GELIJKEKANSENBELEID VOOR MANNEN EN VROUWEN
Gendermainstreaming
Teneinde, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Lissabon, de doelstelling van gelijke kansen te
verwezenlijken en tot een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen te komen, moet het beleid van de lidstaten in verband
met gelijkheid van vrouwen en mannen worden versterkt en moet het aandacht besteden aan alle relevante voorwaarden
die van invloed zijn op de beslissing van vrouwen om te gaan werken.
Vrouwen ondervinden nog steeds specifieke problemen bij het vinden van een baan, op het vlak van loopbaanontwikkeling en salaris en bij het combineren van arbeid en zorg. Daarom is het van belang om onder andere:
 ervoor te zorgen dat voor vrouwen een actief arbeidsmarktbeleid wordt gevoerd dat in verhouding staat tot hun
aandeel in de werkloosheid;
 bijzondere aandacht te besteden aan het gendereffect van belastingstelsels en socialezekerheidsstelsels. Wanneer men
constateert dat belasting- en/of socialezekerheidsstelsels de arbeidsparticipatie van vrouwen negatief beïnvloeden,
moeten deze worden herzien;
 er met name op toe te zien dat het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk of werk van gelijke waarde wordt
toegepast;
 bijzondere aandacht te schenken aan de obstakels die vrouwen ondervinden bij het opzetten van een nieuw bedrijf
of bij het zelfstandig worden;
 ervoor te zorgen dat vrouwen op een positieve manier, op vrijwillige basis en zonder verlies van arbeidskwaliteit
kunnen kiezen voor flexibele vormen van arbeidsorganisatie;
 de voorwaarden te scheppen waaronder de toegang van vrouwen tot levenslang leren, met name op IT-gebied, wordt
vergemakkelijkt.
16. De lidstaten houden daartoe bij de uitvoering van de richtsnoeren in het kader van de vier pijlers rekening met het
genderaspect:
 ontwikkeling en versterking van systemen voor raadpleging van organisaties die zich voor gelijkheid van
vrouwen en mannen inzetten;
 toepassing van procedures voor de beoordeling van het gendereffect in het kader van elk richtsnoer;
 ontwikkeling van indicatoren voor het meten van vooruitgang in verband met de gelijkheid van vrouwen en
mannen in het kader van elk richtsnoer.
Om een gedegen evaluatie van de geboekte vooruitgang mogelijk te maken, dienen de lidstaten te zorgen voor adequate
systemen en methoden voor gegevensverzameling en een uitsplitsing van de werkgelegenheidscijfers naar sekse.
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Bestrijding van de genderkloof
De lidstaten en de sociale partners moeten aandacht besteden aan de ongelijkheid bij de vertegenwoordiging van
vrouwen of mannen in bepaalde economische sectoren en in bepaalde beroepen, alsmede aan de verbetering van de
kansen van vrouwen inzake loopbaanontwikkeling.
17. De lidstaten, waar aangewezen samen met de sociale partners:
 vergroten hun inspanningen om de kloof tussen de werkloosheidspercentages van vrouwen en mannen te
verkleinen door een grotere participatie van vrouwen aan het arbeidsproces actief te steunen en te overwegen
nationale streefcijfers te bepalen overeenkomstig de doelstellingen van de conclusies van Lissabon;
 nemen maatregelen om tot een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle sectoren en
beroepen te komen;
 stellen een rijk geschakeerde strategie op om de genderkloof inzake lonen in zowel de openbare als de
particuliere sector te dichten en overwegen om streefdoelen op te stellen om het verschil in beloning aan te
pakken. Een dergelijke strategie zou onder andere een herziening kunnen inhouden van de stelsels voor indeling
van banen en salarisschalen teneinde een eventuele gendercomponent uit te schakelen, statistische en monitoringsystemen te verbeteren en iets te doen aan bewustmaking en doorzichtigheid inzake loonverschillen
 overwegen om meer maatregelen te nemen ter verbetering van de positie van vrouwen, teneinde de genderkloof
te verkleinen.
Combineren van arbeid en zorg
Beleidsmaatregelen voor loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof en deeltijdwerk alsmede flexibele werkregelingen in
het belang van zowel de werkgevers als de werknemers zijn bijzonder belangrijk voor vrouwen en mannen. De
uitvoering van de diverse richtlijnen en overeenkomsten van de sociale partners op dit terrein moet worden versneld
en regelmatig worden gecontroleerd. Er moet worden gezorgd voor een voldoende aanbod van goede opvangmogelijkheden voor kinderen en andere zorgbehoevenden, teneinde de intrede en blijvende participatie van vrouwen en mannen
op de arbeidsmarkt te bevorderen. Gelijke verdeling van de gezinstaken is in dit verband van cruciaal belang. Het is
mogelijk dat degenen die herintreden na loopbaanonderbreking verouderde vaardigheden hebben en moeilijk toegang
tot een opleiding krijgen. Herintreding van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt na een periode van afwezigheid
moet worden vergemakkelijkt. Teneinde gelijke kansen te versterken,
18. zullen de lidstaten en de sociale partners:
 gezinsvriendelijke beleidsmaatregelen ontwerpen, uitvoeren en bevorderen, met inbegrip van betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede opvangmogelijkheden voor kinderen en andere afhankelijke personen, alsmede
regelingen inzake ouderschaps- en andere verlofvormen;
 nadenken over de vaststelling van een nationale doelstelling voor het vergroten van het aanbod van opvangmogelijkheden voor kinderen en andere zorgbehoevenden, rekening houdende met de eigen nationale situatie;
 bijzondere aandacht besteden aan de situatie van vrouwen en mannen die na een onderbreking van hun
beroepsleven weer betaald werk willen doen, en daartoe nagaan hoe de belemmeringen voor herintreding
geleidelijk kunnen worden weggenomen.
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoopbevordering in de interne markt
(2002/C 75 E/02)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 546 def.  2001/0227(COD)
(Door de Commissie ingediend op 4 oktober 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 het ComitØ van de Regio’s,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Volgens artikel 14, lid 2, van het Verdrag omvat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen, waarin het
vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van
vestiging zijn gewaarborgd. De ontwikkeling van het gebruik en de commerciºle communicatie van verkoopbevorderende acties binnen de ruimte zonder binnengrenzen
is een wezenlijk middel om de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten te bevorderen.
(2) Het gebruik en de communicatie van verkoopbevorderende acties spelen een centrale rol bij de groei en ontwikkeling van alle bedrijfssectoren in de Gemeenschap. Zij
zijn met name belangrijke instrumenten voor kleine en
middelgrote ondernemingen, die deze betaalbare praktijken als input en output gebruiken om hun grensoverschrijdende activiteiten te ontwikkelen. De verkoopbevordering stimuleert derhalve de concurrentie binnen de Europese economie en stelt daarmee de consument in staat
van een ruimer aanbod en de prijsconcurrentie te profiteren.
(3) Het Gemeenschapsrecht en de eigenschappen van de communautaire rechtsorde zijn een zeer belangrijke troef, die
ervoor zorgt dat de burgers en ondernemingen in Europa
ten volle, en zonder rekening te houden met grenzen,
kunnen profiteren van de mogelijkheden die door het
gebruik en de communicatie van verkoopbevorderende
acties worden geboden. Deze verordening heeft zodoende
als doel een hoog niveau van communautaire juridische
integratie tot stand te brengen om voor het gebruik en de
communicatie van verkoopbevorderende acties een effectieve ruimte zonder binnengrenzen te creºren.
(4) Het gebruik en de communicatie van verkoopbevorderende acties binnen de Gemeenschap wordt gehinderd
door talrijke juridische belemmeringen (1) die een goede
werking van de interne markt in de weg staan en de
uitoefening van het recht van vestiging en het vrije verkeer van diensten minder aantrekkelijk maken. Deze be(1) ÐCommerciºle communicatie in de interne markt, groenboek van
de Commissie, COM(96) 192 def. van 18 mei 1996.

lemmeringen zijn gelegen in verschillen in de wetgeving
en in de rechtsonzekerheid ten aanzien van de op het
gebruik en de communicatie van verkoopbevorderende
acties van toepassing zijnde nationale regelingen. Een relatief eng gedefinieerde reeks voorschriften inzake verkoopbevorderende acties leidt tot vele belemmeringen
op de interne markt, met gevolgen voor een grote verscheidenheid van ondernemingen. De opheffing van deze
belemmeringen zal het vrije verkeer van de goederen die
het voorwerp van de verkoopbevorderende acties zijn,
bevorderen.
(5) Bij gebrek aan uniforme regels op communautair niveau
kunnen belemmeringen voor grensoverschrijdende diensten en goederen en de vrijheid van vestiging volgens de
rechtsspraak van het Hof van Justitie gerechtvaardigd zijn,
indien zij tot doel hebben erkende doelstellingen van algemeen belang te beschermen en indien zij met deze doelstellingen evenredig zijn. In het licht van de communautaire doelstellingen, de bepalingen van het Verdrag inzake
het vrije verkeer en het afgeleide communautaire recht,
alsmede in overeenstemming met het Commissiebeleid
inzake commerciºle communicatie (2), kunnen dergelijke
belemmeringen alleen worden opgeheven door, voorzover
dit voor de goede werking van de interne markt nodig is,
vaststelling van uniforme regels en verduidelijking van
bepaalde rechtsbegrippen op communautair niveau. Van
andere beperkingen is vastgesteld dat zij door minder restrictieve maatregelen dienen te worden vervangen. Voor
de resterende beperkingen betreffende het gebruik en de
communicatie van verkoopbevorderende acties geldt het
beginsel van wederzijdse erkenning van nationale wetgeving.
(6) Gezien de specifieke aard van de problemen en met name
de noodzaak om een klein aantal vraagstukken met gevolgen voor een groot aantal uiteenlopende diensten op
zeer gerichte wijze aan te pakken, moet door middel van
een verordening een aantal precieze, onvoorwaardelijke en
uniforme communautaire voorschriften worden vastgesteld. Door gebruik te maken van een verordening is
de rechtszekerheid groter, met name voor klanten en
kleine en middelgrote ondernemingen.
(7) Deze verordening is van toepassing op promotionele
prijsvragen en spelen die tot doel hebben de verkoop
van goederen of diensten te bevorderen en waarbij de
kosten, zo die er al zijn, slechts de aankoop van het
gepromote goed of de gepromote dienst betreffen. Gokactiviteiten, zoals kansspelen, loterijen en weddenschappen waarbij een geldbedrag wordt ingezet, vallen niet
onder de verordening.
(2) ÐFollow-up van het groenboek inzake commerciºle communicatie in
de interne markt  Mededeling van de Commissie, COM(1998)
121 def. van 4 maart 1998.

C 75 E/12

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

(8) De verordening behandelt slechts specifieke vraagstukken
die op de interne markt voor problemen zorgen en is
derhalve volledig coherent met de noodzaak het in artikel
5 van het Verdrag vervatte subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel en
het beleid van de Commissie inzake commerciºle communicatie, waarin via de werkzaamheden van de deskundigengroep voor commerciºle communicatie is getracht
dit beginsel zo transparant en precies mogelijk toe te
passen, gaan de in deze verordening beoogde maatregelen
niet verder dan hetgeen nodig is om de doelstelling van de
goede werking van de interne markt te verwezenlijken.
Daar waar optreden op communautair niveau noodzakelijk is en om erop toe te zien dat op het gebied van de
commerciºle communicatie een ware ruimte zonder binnengrenzen bestaat, dient de verordening een hoog beschermingsniveau te garanderen voor doelstellingen van
algemeen belang, in het bijzonder voor de bescherming
van minderjarigen, consumenten en in die context ook
van eerlijke handelspraktijken en de volksgezondheid.

(9) Deze verordening is een aanvulling op het acquis communautair dat op het gebruik en de communicatie van
verkoopbevorderende acties van toepassing is en dat in
het bijzonder bestaat uit Richtlijn 84/450/EEG van de
Raad betreffende misleidende en vergelijkende reclame (1),
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de uitoefeRichtlijn
ning
van
televisie-omroepactiviteiten (2),
92/59/EEG van de Raad inzake algemene productveiligheid (3), Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (4), Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
de telecommunicatiesector (5), Richtlijn 98/6/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van
aan de consument aangeboden producten (6), Richtlijn
98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de
bescherming van de consumentenbelangen (7), Richtlijn
92/28/EEG van de Raad betreffende reclame voor geneesmiddelen (8), Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de
verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (9),
de aanbeveling van de Raad inzake ÐAlcoholgebruik door
kinderen en adolescenten (10) en Richtlijn 2000/31/EG
(1) PB L 250 van 19.9.1984, blz. 17. Richtlijn zoals gewijzigd bij
Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
290 van 23.10.1997, blz. 18).
(2) PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23. Richtlijn zoals gewijzigd bij
Richtlijn 97/36/EG (PB L 202 van 30.7.1997, blz. 60).
(3) PB L 228 van 11.8.1992, blz. 24.
(4) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(5) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1.
(6) PB L 80 van 18.3.1998, blz. 27.
(7) PB L 166 van 11.6.1998, blz. 51. Richtlijn zoals gewijzigd bij
Richtlijn 2000/31/EG (PB L 178 van 17.2.2000, blz. 1).
(8) PB L 113 van 30.4.1992, blz. 13.
(9) PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.
10
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van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische handel (11).

(10) Met het oog op de handhaving is deze verordening nauw
gekoppeld en complementair aan Richtlijn 84/450/EEG.
Niet-naleving van de informatie-eisen van deze verordening zal worden beschouwd als een schending van het
verbod op misleidende reclame, zoals dat bij Richtlijn
84/450/EEG van de Raad is vastgesteld.

(11) Deze verordening voorziet in een hoog beschermingsniveau voor de consument en stelt een reeks precieze
informatie-eisen vast om het vertrouwen in de interne
markt voor verkoopbevorderende acties te vergroten. De
verordening zorgt ervoor dat de commerciºle communicatie betreffende verkoopbevorderende acties transparant
is en dat degenen die belangstelling hebben voor een
dergelijke actie gemakkelijk in het bezit kunnen komen
van alle in de communicatie aangekondigde relevante informatie. Met het oog op de vereiste bescherming van
minderjarigen en de volksgezondheid worden het gebruik
en de commerciºle communicatie van verkoopbevorderende acties door een aantal geharmoniseerde en gerichte
verbodsbepalingen en precieze beperkingen geregeld.

(12) Doordat de verordening door de vaststelling van deze
uniforme regels een betere bescherming biedt, kunnen
een aantal nationale verbodsbepalingen of beperkingen
worden opgeheven. Dit is noodzakelijk om de hinderpalen
die de vestiging en uitvoer van diensten in de weg staan,
alsmede de aanzienlijke concurrentieverstoringen waartoe
deze leiden, uit de weg te ruimen. Voor andere grensoverschrijdende belemmeringen voor het gebruik en de commerciºle communicatie van verkoopbevorderende acties
geldt het beginsel van wederzijdse erkenning van nationale
wetgeving. Nationale voorschriften die onder de wederzijdse erkenning vallen, betreffen alleen voorschriften inzake het gebruik van verkoopbevorderende acties of boodschappen hierover in commerciºle communicatie en niet
algemene voorschriften inzake reclame, zoals regels betreffende gezondheids- en ethische claims, de reclame
voor bepaalde producten en diensten of die betreffende
andere marketingpraktijken.

(13) Teneinde de fysieke gezondheid van kinderen te beschermen en in overeenstemming met Richtlijn 92/59/EEG,
staat deze verordening promotors van geschenken of premiums niet toe om, zonder verifieerbare toestemming,
promotionele producten naar kinderen te verzenden, tenzij de promotors kunnen garanderen dat de verzonden
producten door hun intrinsieke eigenschappen of hun
verpakking (met name door de toepassing van een kinderveilige verpakking) geen gevaar vormen voor de fysieke gezondheid van het kind.
(11) PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
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(14) Aangezien algemeen wordt erkend dat kinderen en adolescenten omwille van de volksgezondheid niet tot het
nuttigen van alcoholische dranken mogen worden aangespoord en daar het doel van verkoopbevorderende acties
erin bestaat het verbruik van de gepromote goederen en
diensten te stimuleren, verbiedt deze verordening de aanbieding van gratis alcoholische dranken aan minderjarigen
in het kader van een verkoopbevorderende actie.

C 75 E/13

 mededelingen over de goederen of diensten of het
imago van een onderneming, organisatie of persoon,
die onafhankelijk van deze en in het bijzonder zonder
financiºle tegenprestatie zijn samengesteld;
b) Ðverkoopbevorderende actie: een korting, geschenk, premium of gelegenheid tot deelneming aan een promotionele
prijsvraag of een promotioneel spel;

(15) De commerciºle communicatie van verkoopbevorderende
acties voor tabaksproducten en daarvoor geldende beperkingen worden geregeld in de voorgestelde richtlijn inzake
de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (1).

c) Ðpromotor: de gebruiker van een verkoopbevorderende
actie, dat wil zeggen een onderneming, organisatie of persoon door wie of namens wie een verkoopbevorderende
actie wordt georganiseerd;

(16) Deze verordening legt aan de promotors een aantal verplichtingen op die moeten waarborgen dat consumenten
die tegen een promotor een klacht willen indienen, omdat
deze zijn verplichtingen inzake het gebruik en de communicatie van verkoopbevorderende acties niet is nagekomen, kunnen vaststellen wie de promotor is en gemakkelijk toegang hebben tot klachtenprocedures binnen ondernemingen. Deze verordening zal tevens beste praktijken
inzake klachtenprocedures binnen ondernemingen stimuleren en de toegang tot betaalbare buitengerechtelijke verhaalsmogelijkheden bevorderen en vergemakkelijken,

d) Ðklant: een onderneming, organisatie of persoon die het
goed of de dienst waarvan de verkoop door de promotor
wordt bevorderd, koopt;
e) Ðkorting: de tijdelijke aanbieding van:
 een prijskorting;
 een extra hoeveelheid van het gekochte goed of de
gekochte dienst die de koper gratis wordt aangeboden;

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

 een waardebon die de koper van een goed of een dienst
recht geeft op een prijskorting bij de volgende aankoop
van een identiek goed of een identieke dienst;

Artikel 1
Doel
Deze verordening legt de regels betreffende het gebruik en de
commerciºle communicatie van verkoopbevorderende acties
vast, teneinde een goede werking van de interne markt te
waarborgen.

f)

Ðgeschenk: de tijdelijke aanbieding van een gratis goed of
dienst, onafhankelijk van een verplichting tot aankoop van
een goed of dienst van een identiek type te kopen;

g) Ðpremium: de tijdelijke aanbieding van een goed of dienst
van een type dat niet identiek is aan het goed of de dienst
waarmee het voor aankoop wordt aangeboden;

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) Ðcommerciºle communicatie: elke vorm van communicatie
bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, die een commerciºle, industriºle of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent. Het navolgende vormt op zich geen commerciºle
communicatie:

 informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit
van een onderneming, organisatie of persoon, in het
bijzonder een domeinnaam of een e-mailadres;
(1) COM(2001) 283 def.

h) Ðpromotionele prijsvraag: de tijdelijke aanbieding om aan
een prijsvraag deel te nemen, eventueel op voorwaarde dat
eerst een goed of dienst wordt gekocht, waarbij de winnaar
hoofdzakelijk wordt aangewezen op basis van de door hem
getoonde vaardigheden;
i)

Ðpromotioneel spel: tijdelijke aanbieding om gratis aan een
spel deel te nemen, eventueel op voorwaarde dat eerst een
goed of dienst wordt gekocht, waarbij de winnaar hoofdzakelijk door het toeval wordt aangewezen. Gokspelen
waarbij een geldbedrag wordt ingezet, met inbegrip van
loterijen en weddenschappen, worden niet als promotioneel
spel beschouwd;

j)

Ðkind: iemand die jonger dan 14 jaar is;

k) Ðalcoholische dranken: alcoholische dranken in de zin van
de artikelen 2, 8, 12, 17 en 19 van Richtlijn 92/83/EEG;
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Ðalgemeen verbod op het gebruik en de communicatie van
een verkoopbevorderende actie: een verbod dat niet specifiek is gericht op een bepaald type goed of dienst waarvan
de verkoop wordt bevorderd;

m) Ðniet-publieke regulerende organisatie: een niet onder het
publiek recht vallende organisatie of vereniging die haar
eigen rechtsbevoegdheid uitoefent om op collectieve wijze
economische activiteiten te regelen;
n) Ðverkoop onder de kostprijs: een korting bestaande in de
verkoop van een goed of een dienst onder de nettofactuurprijs, inclusief vervoer, verzekeringen en andere leveringskosten, alsmede belastingen.

verifieerbare toestemming vooraf van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.
2.
Het is de promotor niet toegestaan om een kind rechtstreeks een geschenk of premium aan te bieden, indien dit
schade zou kunnen berokkenen aan de fysieke gezondheid
van het kind.
3.
Het is de promotor niet toegestaan om aan personen
onder de 18 jaar een geschenk in de vorm van een alcoholische
drank aan te bieden.
Artikel 6
Verhaal

Artikel 3
Gebruik en commerciºle communicatie van verkoopbevorderende acties
1.
Het is de lidstaten en niet-publieke regulerende organisaties niet toegestaan de volgende maatregelen op te leggen:
 een algemeen verbod op het gebruik of de commerciºle
communicatie van een verkoopbevorderende actie, tenzij
dit op grond van het Gemeenschapsrecht is vereist;
 een beperking van de waarde van een verkoopbevorderende
actie, met uitzondering van kortingen op boeken;
 een verbod op kortingen voorafgaande aan een seizoenuitverkoop;
 een verplichting om vooraf toestemming te vragen voor het
gebruik of de commerciºle communicatie van een verkoopbevorderende actie, of een verplichting met gelijke werking.
2.
De lidstaten en niet-publieke regulerende organisaties beperken niet het vrij verrichten van diensten noch het vrije
verkeer van goederen die voorwerp van verkoopbevorderende
acties zijn, op grond van het gebruik van verkoopbevorderende
acties en verwijzingen daarnaar in commerciºle communicatie.
Artikel 4
Informatie die in verband met verkoopbevorderende acties moet worden verstrekt
Afgezien van andere informatie-eisen die uit het Gemeenschapsrecht voortvloeien, ziet de promotor erop toe dat de
commerciºle communicatie van een verkoopbevorderende actie
voldoet aan de eisen die in de bijlage bij deze verordening zijn
opgenomen. Alle informatie die op grond van de bijlage is
vereist, wordt op duidelijke en ondubbelzinnige wijze verstrekt.
De informatie die de promotor de klant op verzoek moet verstrekken, is al bij de start van de desbetreffende verkoopbevorderende actie beschikbaar.
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1.
Indien een rechtbank of bestuursorgaan daarom verzoekt,
verstrekt de promotor bewijsstukken waaruit de exactheid van
de in artikel 4 bedoelde informatie blijkt.
2.
De promotor verstrekt gratis een adres voor de indiening
van tot hem gerichte klachten. Wanneer de promotor in verband met een verkoopbevorderende actie een telefonische advieslijn beschikbaar stelt, ziet hij erop toe dat deze gratis is en
dat voldoende middelen voor de werking ervan beschikbaar
zijn.
3.
De promotor beantwoordt klachten binnen zes weken na
ontvangst van de aanvankelijke klacht inzake een verkoopbevorderende actie. De aanvankelijke klacht en het antwoord
worden schriftelijk, wat ook langs elektronische weg mag zijn,
verstuurd. Het antwoord is gesteld in dezelfde taal als de commerciºle communicatie waarin de verkoopbevorderende actie
wordt aangekondigd.
4.

De promotor:

 vermeldt, in voorkomend geval, in de commerciºle communicatie betreffende een verkoopbevorderende actie dat
hij of zij is aangesloten bij een systeem voor buitengerechtelijke geschillenregeling of bij een gedragscode;
 verstrekt op verzoek informatie over het betrokken systeem
voor geschillenregeling of de betrokken gedragscode.
Artikel 7
Herziening
Uiterlijk op [. . .] legt de Commissie het Europees Parlement en
de Raad een uitgebreid verslag voor over de toepassing van
deze verordening, in voorkomend geval vergezeld van een
voorstel tot herziening ervan.
Artikel 8

Bescherming van kinderen en adolescenten

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

1.
De promotor verzamelt in het kader van een verkoopbevorderende actie geen persoonsgegevens van een kind zonder

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

Artikel 5
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BIJLAGE
INFORMATIE DIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK EN DE COMMERCI¸LE COMMUNICATIE VAN VERKOOPBEVORDERENDE ACTIES MOET WORDEN VERSTREKT
1.

ALLE VERKOOPBEVORDERENDE ACTIES

1.1. Informatie die in de commerciºle communicatie moet worden verstrekt:
 vermelding van de korting, het geschenk, het premium, de promotionele prijsvraag of het promotionele spel;
 de prijs (inclusief belastingen) van het gepromote goed of de gepromote dienst en eventuele extra kosten in
verband met vracht, bezorging of verzending;
 naam van de promotor;
 de duur van de aanbieding, inclusief de begin- en einddatum;
 wanneer voor de aanbieding bepaalde voorwaarden gelden, vermelding van de plaats waar deze voorwaarden
en eventuele andere informatie kunnen worden verkregen.
1.2. Informatie die op verzoek moet worden verstrekt, ongeacht of de klant gehouden is het gepromote goed
of de gepromote dienst te kopen:
 naam en geografisch adres van de promotor;
 voorwaarden inzake de verkoopbevorderende actie.
2.

KORTINGEN

2.1. Informatie die in de commerciºle communicatie moet worden verstrekt:
 de precieze omvang van de korting, uitgedrukt als percentage of in eenheidsprijs;
 indien van toepassing, vermelding dat het om een verkoop onder de kostprijs gaat.
2.2. Informatie die op verzoek moet worden verstrekt, ongeacht of de klant gehouden is het gepromote goed
of de gepromote dienst te kopen:
 voorwaarden of beperkingen die op de korting van toepassing zijn;
 de eerdere prijs van het gepromote goed of de gepromote dienst en de periode (inclusief data) gedurende welke
deze eerdere prijs van toepassing was.
2.3. Informatie die op een waardebon moet zijn vermeld:
 de geldwaarde van de waardebon;
 alle beperkingen inzake het gebruik ervan, inclusief de uiterste datum van geldigheid;
 de goederen of diensten waartegen de waardebon kan worden ingewisseld.
2.4. Informatie die moet worden verstrekt op verzoek van een fabrikant of dienstverlener van wie goederen of
diensten zijn gekocht:
 informatie betreffende een verkoop onder de kostprijs in overeenstemming met vooraf vastgelegde contractuele
afspraken.
3.

GESCHENKEN EN PREMIUMS

3.1. Informatie die in de commerciºle communicatie moet worden verstrekt:
 de werkelijke waarde van het geschenk of premium;
 alle kosten in verband met de ontvangst van het geschenk of premium.
3.2. Informatie die op verzoek moet worden verstrekt, ongeacht of de klant gehouden is het gepromote goed
of de gepromote dienst te kopen:
 alle voorwaarden of beperkingen die op het geschenk of premium van toepassing zijn.
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PROMOTIONELE PRIJSVRAGEN EN PROMOTIONELE SPELEN

4.1. Informatie die in de commerciºle communicatie moet worden verstrekt:
 de waarde en aard van de prijs;
 de uiterste datum voor het insturen van de inzendingen;
 alle geografische of persoonlijke beperkingen, zoals woonplaats of leeftijd;
 eventuele verplichting een koopbewijs voor te leggen;
 de noodzaak van toestemming van een volwassene of werkgever om aan de prijsvraag of het spel te kunnen
deelnemen;
 alle kosten in verband met de deelneming aan de promotionele prijsvraag of het promotionele spel, afgezien
van de aankoop van het gepromote goed of de gepromote dienst;
 bij promotionele spelen, de werkelijke of geschatte kans om de prijs te winnen.
4.2. Informatie die op verzoek moet worden verstrekt, ongeacht of de klant gehouden is het gepromote goed
of de gepromote dienst te kopen:
 alle voorwaarden die op de promotionele prijsvraag of het promotionele spel van toepassing zijn, inclusief
eventuele beperkingen inzake inzendingen of prijzen;
 het aantal beschikbare prijzen en het aantal prijzen in elke categorie, indien er meer dan ØØn categorie prijzen
is;
 de deelnemingsvoorwaarden en regels betreffende de prijstoekenning;
 eventuele mogelijkheid de prijs in geld uitbetaald te krijgen;
 de criteria voor het beoordelen van de inzendingen;
 de selectieprocedure voor het toekennen van de prijzen en samenstelling van de jury, wanneer deze over de
selectie beslist;
 datum en wijze van bekendmaking van de uitslag;
 wijze waarop de prijzen worden bezorgd of kunnen worden afgehaald en eventuele kosten in verband daarmee;
 periode gedurende welke de prijzen kunnen worden afgehaald;
 eventuele plannen om winnaars voor latere reclamedoeleinden te gebruiken en de daarvoor geldende voorwaarden;
 nadere bijzonderheden inzake bekroonde inzendingen, behoudens toestemming van de winnaars en met inachtneming van de regels inzake gegevensbescherming.
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Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese
Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen
(2002/C 75 E/03)
COM(2001) 579 def.  2001/0248(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 23 oktober 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name artikel 174, lid 4, juncto artikel 300, lid 2,
eerste alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De uiteindelijke doelstelling van het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake klimaatverandering, hierna Ðhet
Raamverdrag genoemd, dat namens de Gemeenschap
werd goedgekeurd bij Besluit 94/69/EG van de Raad van
15 december 1993 betreffende de sluiting van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (1), is stabilisering van de broeikasgasconcentraties in
de atmosfeer op een zodanig niveau dat een gevaarlijke
verstoring van het klimaatsysteem door de mens wordt
voorkomen.
(2) Op haar eerste zitting is de Conferentie van de Partijen bij
het Raamverdrag tot de conclusie gekomen dat de door de
ontwikkelde landen aangegane verbintenis om ernaar te
streven tegen het jaar 2000 afzonderlijk of gezamenlijk
hun uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen
waarop het Protocol van Montreal bij het Verdrag voor
de bescherming van de ozonlaag niet van toepassing is,
terug te brengen tot het niveau van 1990, niet volstaat ter
verwezenlijking van de langetermijndoelstelling van het
Raamverdrag welke erin bestaat, gevaarlijke verstoringen
van het klimaatsysteem door de mens te voorkomen, en is
zij overeengekomen een proces op gang te brengen dat
het via de aanneming van een protocol of ander juridisch
instrument mogelijk moet maken in de periode na 2000
passende acties te ondernemen (2).
(3) Dit proces heeft geleid tot de aanneming, op 11 december
1997, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van
de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (3), hierna
Ðhet Protocol genoemd.
(1) PB L 33 van 7.2.1994, blz. 11.
(2) Besluit 1/CP.1: ÐHet mandaat van Berlijn: Evaluatie van de toereikendheid van artikel 4, lid 2, onder a) en b), van het Raamverdrag,
met inbegrip van voorstellen betreffende een protocol en besluiten
inzake de follow-up.
(3) Besluit 1/CP.3 ÐAanneming van het Protocol van Kyoto bij het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering.

(4) Op haar vierde zitting heeft de Conferentie van de Partijen
bij het Raamverdrag besloten het Actieplan van Buenos
Aires aan te nemen om tot overeenstemming te komen
over de uitvoering van de voornaamste onderdelen van
het Protocol op de zesde zitting van de Conferentie van de
Partijen (4).
(5) Bij de hervatting van de zesde zitting te Bonn van 19 tot
27 juli 2001 werd door de Conferentie van de Partijen bij
consensus overeenstemming bereikt over de kernelementen van de uitvoering van het Actieplan van Buenos Aires (5).
(6) Het Protocol staat krachtens artikel 24 open voor bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de staten en regionale organisaties voor economische integratie die het
hebben ondertekend.
(7) Het Protocol staat de partijen krachtens artikel 4 toe hun
verplichtingen uit hoofde van artikel 3 gezamenlijk na te
komen wanneer zij optreden in het kader van en samen
met een regionale organisatie voor economische integratie.
(8) Bij de ondertekening van het Protocol op 29 april 1998 te
New York heeft de Gemeenschap verklaard dat zij en haar
lidstaten hun respectieve verplichtingen uit hoofde van
artikel 3, lid 1, van het Protocol gezamenlijk zullen nakomen overeenkomstig artikel 4 van het Protocol.
(9) In zijn conclusies van 16 juni 1998 heeft de Raad overeenstemming bereikt over de bijdragen van de afzonderlijke lidstaten tot de algehele uitstootvermindering waartoe
de Gemeenschap zich heeft verplicht (6). Het gaat om gedifferentieerde bijdragen die rekening houden met de verwachtingen inzake economische groei, de samenstelling
van de energiekorf en de industriºle structuur van elke
lidstaat. De Raad heeft voorts gesteld dat de voorwaarden
van de overeenkomst terzake in de beschikking van de
Raad inzake de goedkeuring van het Protocol door de
Gemeenschap worden opgenomen. Artikel 4, lid 2, van
het Protocol schrijft voor dat de Gemeenschap en haar
lidstaten het secretariaat in kennis stellen van de voorwaarden van deze overeenkomst op de datum van nederlegging van hun akte van bekrachtiging of goedkeuring.
De lidstaten zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te
nemen om de Gemeenschap in staat te stellen haar verplichtingen in het kader van het Protocol na te komen.
(4) Besluit 1/CP.4 ÐHet Actieplan van Buenos Aires.
(5) Besluit 5/CP.6 ÐTenuitvoerlegging van het Actieplan van Buenos
Aires.
(6) Document 9702/98 van de Raad van de Europese Unie van 19 juni
1998 betreffende het resultaat van de besprekingen in de Raad
(Milieu) van 16-17 juni 1998, bijlage I.
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(10) De emissies van de Gemeenschap en haar lidstaten in het
referentiejaar zullen niet definitief worden vastgesteld vóór
de inwerkingtreding van het Protocol. Zodra de emissies
in het referentiejaar definitief zijn vastgesteld en uiterlijk
aan het begin van de verbintenisperiode, stellen de Gemeenschap en haar lidstaten deze emissieniveaus, uitgedrukt in ton kooldioxide-equivalent, vast overeenkomstig de procedure van artikel 8 van Beschikking
93/389/EEG van de Raad van 24 juni 1993 inzake een
bewakingssysteem voor de uitstoot van CO2 en andere
broeikasgassen in de Gemeenschap (1), gewijzigd bij Beschikking 99/296/EG (2).
(11) Op de Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni
2001 hebben de Gemeenschap en haar lidstaten nogmaals
bevestigd dat zij vastbesloten zijn hun verplichtingen uit
hoofde van het Protocol na te komen, en hebben zij verklaard dat de Commissie vóór einde 2001 een voorstel
voor de bekrachtiging van het Protocol dient uit te werken
teneinde de Gemeenschap en haar lidstaten in staat te
stellen hun verbintenis om het Protocol snel te bekrachtigen, na te komen,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde
Naties inzake klimaatverandering, ondertekend te New York op
29 april 1998, hierna Ðhet Protocol genoemd, wordt namens
de Europese Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van het Protocol is opgenomen in bijlage I.
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rentiejaar definitief zijn vastgesteld en uiterlijk op 31 december
2007, overeenkomstig de in artikel 8 van Beschikking
93/389/EEG bedoelde procedure en rekening houdend met
deugdelijke wetenschappelijke methodieken voor het berekenen
van de aanvankelijk toegewezen hoeveelheid die in het kader
van het Raamverdrag en het Protocol, en met name overeenkomstig artikel 3, leden 3 en 4, van het Protocol, worden
uitgewerkt.
Artikel 4
1.
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon
of personen aan te wijzen die bevoegd zijn om namens de
Europese Gemeenschap kennis te geven van deze beschikking
aan het secretariaat van het Raamverdrag van de Verenigde
Naties inzake klimaatverandering, overeenkomstig artikel 4,
lid 2, van het Protocol.
2.
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon
of personen aan te wijzen die bevoegd zijn om tegelijkertijd
met de in lid 1 bedoelde kennisgeving de akte van goedkeuring
bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties neder te
leggen, overeenkomstig artikel 24, lid 1, van het Protocol, als
uitdrukking van de instemming van de Gemeenschap te worden gebonden.
3.
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon
of personen aan te wijzen die bevoegd zijn om tegelijkertijd
met de in lid 1 bedoelde kennisgeving de in bijlage III opgenomen bevoegdheidsverklaring neder te leggen, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Protocol.

Artikel 2
De Europese Gemeenschap en haar lidstaten komen hun verplichtingen uit hoofde van artikel 3, lid 1, van het Protocol
gezamenlijk na, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van
het Protocol.
De respectieve emissieniveaus die voor de Europese Gemeenschap en voor iedere lidstaat zijn vastgesteld voor de eerste
verbintenisperiode tijdens welke een gekwantificeerde verplichting inzake emissiebeperking en -reductie van toepassing is,
namelijk van 2008 tot en met 2012, zijn opgenomen in bijlage
II.
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de in bijlage II
genoemde emissieniveaus in acht te nemen.

Artikel 5
1.
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de nederlegging van de akten van bekrachtiging of goedkeuring van de
Gemeenschap en de lidstaten, voor zover mogelijk gelijktijdig
en uiterlijk op 14 juni 2002, mogelijk te maken.
2.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 12 april
2002 in kennis van hun besluit om het Protocol te bekrachtigen of goed te keuren dan wel, in voorkomend geval, van de
datum waarop de vereiste procedures waarschijnlijk zullen zijn
voltooid. De Commissie kiest in overleg met de lidstaten een
datum voor de gelijktijdige nederlegging van de akten van
bekrachtiging of goedkeuring.

Artikel 3
De in bijlage II genoemde emissieniveaus worden vastgesteld in
ton kooldioxide-equivalent nadat de emissiecijfers voor het refe-

(1) PB 167 van 9.7.1993. blz. 31.
(2) PB L 117 van 5.5.1999, blz. 35.

Artikel 6
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
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BIJLAGE I

PROTOCOL VAN KYOTO BIJ HET RAAMVERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES INZAKE KLIMAATVERANDERING
DE PARTIJEN BIJ DIT PROTOCOL,

Partij zijnde bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, hierna te noemen
Ðhet Verdrag,
Strevende naar verwezenlijking van het uiteindelijke doel van het Verdrag als genoemd in artikel 2 van het
Verdrag,
Herinnerende aan de bepalingen van het Verdrag,
Geleid door artikel 3 van het Verdrag,
Ingevolge het mandaat van Berlijn dat bij besluit 1/CP.1 van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag
tijdens haar eerste zitting werd aangenomen,
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Artikel 2

Voor de toepassing van dit Protocol zijn de begripsomschrijvingen van artikel 1 van het Verdrag van toepassing. Daarnaast
wordt verstaan onder:

1.
Elke in bijlage I opgenomen Partij dient, voor de nakoming van haar gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie uit hoofde van artikel 3, met het oog op
de bevordering van duurzame ontwikkeling:

1. ÐConferentie van de Partijen: de Conferentie van de Partijen
bij het Verdrag.

a) in overeenstemming met haar nationale omstandigheden
beleid en maatregelen uit te voeren en/of verder uit te werken, zoals:

2. ÐVerdrag: het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, op 9 mei 1992 te New York aangenomen.

3. ÐIntergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering: de Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering die in 1988 door de Wereld Meteorologische
Organisatie en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties gezamenlijk werd ingesteld.

4. ÐProtocol van Montreal: het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, op 16 september
1987 te Montreal aangenomen en naderhand aangepast en
gewijzigd.

5. ÐAanwezige Partijen die hun stem uitbrengen: Partijen die
aanwezig zijn en voor- of tegenstemmen.

i) verhoging van de energie-efficiºntie in relevante sectoren van de nationale economie;
ii) bescherming en uitbreiding van putten en reservoirs
van broeikasgassen die niet worden beheerst krachtens
het Protocol van Montreal, rekening houdend met haar
verplichtingen ingevolge relevante internationale milieuverdragen; bevordering van praktijken van duurzaam bosbeheer; bebossing en herbebossing;
iii) bevordering van duurzame vormen van landbouw in
het licht van overwegingen op het gebied van klimaatverandering;
iv) onderzoek naar, en bevordering, ontwikkeling en verhoging van het gebruik van nieuwe en duurzame vormen van energie, van technologieºn voor kooldioxidevastlegging en van geavanceerde en innovatieve milieuvriendelijke technologieºn;

6. ÐPartij: een Partij bij dit Protocol, tenzij uit de context
anderszins blijkt.

v) voortschrijdende reductie of geleidelijke eliminatie van
marktonvolkomenheden, fiscale stimulansen, vrijstellingen van heffingen en accijnzen, en subsidies in alle
broeikasgasuitstotende sectoren die tegen het doel van
het Verdrag ingaan, en toepassing van marktinstrumenten;

7. ÐIn bijlage I opgenomen Partij: een Partij die is opgenomen
in bijlage I bij het Verdrag, eventueel als gewijzigd, of een
Partij die een kennisgeving heeft gedaan ingevolge artikel 4,
lid 2, onder g), van het Verdrag.

vi) stimulering van passende hervormingen in relevante
sectoren, gericht op het bevorderen van beleid en
maatregelen waarmee de emissies van niet krachtens
het Protocol van Montreal beheerste broeikasgassen
worden beperkt of gereduceerd;
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vii) maatregelen om de emissies van niet krachtens het
Protocol van Montreal beheerste broeikasgassen in de
transportsector te beperken en/of te reduceren;

viii) beperking en/of reductie van methaanemissies door
middel van herwinning en gebruik bij het afvalbeheer,
evenals bij de productie, het transport en de distributie
van energie;

b) samen te werken met andere Partijen om de individuele en
gecombineerde doeltreffendheid te verbeteren van hun uit
hoofde van dit artikel aangenomen beleid en maatregelen,
ingevolge artikel 4, lid 2, onder e), punt i), van het Verdrag.
Met dat doel nemen deze Partijen stappen om hun ervaringen te delen en informatie uit te wisselen over dergelijk
beleid en dergelijke maatregelen, met inbegrip van het ontwikkelen van manieren om de vergelijkbaarheid, transparantie en doeltreffendheid daarvan te verbeteren. De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, dient, tijdens haar eerste zitting of zo snel mogelijk
daarna, te overwegen op welke manieren die samenwerking
kan worden vergemakkelijkt, rekening houdend met alle
relevante informatie.

2.
De in bijlage I opgenomen Partijen streven naar beperking of reductie van emissies van niet krachtens het Protocol
van Montreal beheerste broeikasgassen uit de in de lucht- en
zeevaart gebruikte bunkerbrandstoffen, waarbij zij werken via
respectievelijk de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en
de Internationale Maritieme Organisatie.

3.
De in bijlage I opgenomen Partijen streven ernaar beleid
en maatregelen ingevolge dit artikel zodanig uit te voeren dat
nadelige gevolgen tot een minimum worden beperkt, met inbegrip van de nadelige gevolgen van klimaatverandering, gevolgen voor de internationale handel, en sociale, economische
en milieueffecten voor andere Partijen, met name Partijen die
ontwikkelingslanden zijn en in het bijzonder die welke zijn
genoemd in artikel 4, leden 8 en 9, van het Verdrag, rekening
houdend met artikel 3 van het Verdrag. De Conferentie van de
Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, kan,
indien van toepassing, verdere maatregelen treffen om de uitvoering van het in dit lid bepaalde te bevorderen.

4.
Indien de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen
bij dit Protocol bijeenkomen, besluit dat het nuttig is in lid 1,
onder a), genoemd beleid en maatregelen te coördineren, zal
zij, rekening houdend met de verschillende nationale omstandigheden en mogelijke gevolgen, wijzen en middelen bestuderen om de coördinatie van dit beleid en deze maatregelen uit te
werken.
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Artikel 3
1.
De in bijlage I opgenomen Partijen zorgen er ieder voor
zich of gezamenlijk voor dat hun gezamenlijke antropogene in
kooldioxide-equivalenten uitgedrukte emissies van de in bijlage
A genoemde broeikasgassen de hun toegewezen hoeveelheden,
berekend aan de hand van hun gekwantificeerde verplichtingen
inzake emissiebeperking en -reductie als genoemd in bijlage B
en overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, niet overschrijden, met het oog op de reductie van hun totale emissie van die
gassen in de verbintenisperiode 2008 tot 2012 met ten minste
5 % ten opzichte van de niveaus van 1990.

2.
Elke in bijlage I opgenomen Partij dient in 2005 aantoonbare vorderingen te hebben gemaakt bij de nakoming van haar
verplichtingen ingevolge dit Protocol.

3.
De nettoveranderingen in de broeikasgasemissies per bron
en de verwijderingen per put die voortvloeien uit rechtstreeks
door de mens ontplooide activiteiten op het gebied van veranderingen in het landgebruik en bosbouw, beperkt tot bebossing, herbebossing en ontbossing sinds 1990, gemeten als verifieerbare veranderingen in koolstofvoorraden in elke verbintenisperiode, worden gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van dit artikel van elke in bijlage I opgenomen
Partij. Over de broeikasgasemissies per bron en de verwijderingen per put die verband houden met die activiteiten wordt op
transparante en verifieerbare wijze verslag uitgebracht en dit
wordt overeenkomstig de artikelen 7 en 8 getoetst.

4.
Voorafgaand aan de eerste zitting van de Conferentie van
de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen,
verschaft elke in bijlage I opgenomen Partij het Hulporgaan
voor wetenschappelijk en technologisch advies ter bestudering
gegevens waarmee haar niveau van koolstofvoorraden in 1990
kan worden vastgesteld en een raming kan worden gemaakt
van de wijzigingen in haar koolstofvoorraden gedurende de
daaropvolgende jaren. De Conferentie van de Partijen waarin
de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, neemt tijdens haar
eerste zitting of zo snel mogelijk daarna een besluit over de
modaliteiten, regelingen en richtsnoeren ten aanzien van hoe
en welke aanvullende menselijke activiteiten die verband houden met veranderingen in de broeikasgasemissies per bron en
de verwijderingen per put in de categorieºn landbouwgronden,
veranderingen in landgebruik en bosbouw moeten worden opgeteld bij, of afgetrokken van, de aan de in bijlage I opgenomen
Partijen toegewezen hoeveelheden, rekening houdend met de
onzekerheden, de transparantie van de rapportage, de verifieerbaarheid, het methodologische werk van de Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering, het overeenkomstig
artikel 5 door het Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch advies uitgebrachte advies en de besluiten van de
Conferentie van de Partijen. Een dergelijk besluit geldt voor
de tweede en volgende verbintenisperiodes. Een Partij kan ervoor kiezen een dergelijk besluit over deze aanvullende menselijke activiteiten in haar eerste verbintenisperiode toe te passen, mits deze activiteiten sinds 1990 hebben plaatsgevonden.
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5.
De in bijlage I opgenomen Partijen die een overgang naar
een markteconomie doormaken en wier referentiejaar of -periode door de Conferentie van de Partijen tijdens haar tweede
zitting is vastgesteld ingevolge besluit 9/CP.2 gebruiken dat
referentiejaar of die referentieperiode voor de nakoming van
hun verplichtingen ingevolge dit artikel. Elke andere in bijlage
I opgenomen Partij die een overgang naar een markteconomie
doormaakt en die haar eerste nationale mededeling uit hoofde
van artikel 12 van het Verdrag nog niet heeft gedaan, kan de
Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol
bijeenkomen, ook ervan in kennis stellen dat zij van plan is een
historisch referentiejaar of een historische referentieperiode anders dan 1990 te gebruiken voor de nakoming van haar verplichtingen ingevolge dit artikel. De Conferentie van de Partijen
waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, beslist over de
aanvaarding van die kennisgeving.

6.
Rekening houdend met artikel 4, lid 6, van het Verdrag,
staat de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen de in bijlage I opgenomen Partijen die
een overgang naar een markteconomie doormaken bij de nakoming van hun verplichtingen ingevolge dit Protocol anders
dan die ingevolge dit artikel, een zekere mate van flexibiliteit
toe.

7.
In de eerste verbintenisperiode voor gekwantificeerde
emissiebeperking en -reductie, van 2008 tot 2012, is de aan
elke in bijlage I opgenomen Partij toegewezen hoeveelheid gelijk aan het in bijlage B voor de betrokken Partij opgenomen
percentage van haar totale antropogene in kooldioxide-equivalenten uitgedrukte emissies van de in bijlage A genoemde
broeikasgassen in 1990, of het referentiejaar dat of de referentieperiode die overeenkomstig lid 5 is bepaald, vermenigvuldigd
met vijf. De in bijlage I opgenomen Partijen voor welke veranderingen in landgebruik en bosbouw in 1990 een nettobron
van broeikasgasemissies vormden, dienen, met het oog op de
berekening van de hun toegewezen hoeveelheid, in het referentiejaar of de referentieperiode voor hun emissies in 1990 de
totale antropogene in kooldioxide-equivalenten uitgedrukte
emissies per bron, verminderd met de verwijderingen per put
in 1990, resulterend uit veranderingen in landgebruik op te
nemen.

8.
Alle in bijlage I opgenomen Partijen kunnen 1995 als
referentiejaar gebruiken voor gehalogeneerde koolwaterstoffen,
perfluorkoolwaterstoffen en zwavelhexafluoride, met het oog
op de in lid 7 bedoelde berekening.

9.
De verplichtingen voor latere periodes voor in bijlage I
opgenomen Partijen worden vastgesteld in wijzigingen op bijlage B bij dit Protocol, die overeenkomstig het bepaalde in
artikel 21, lid 7, worden aangenomen. De Conferentie van de
Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, neemt
ten minste zeven jaar voor het einde van de in lid 1 bedoelde
eerste verbintenisperiode het initiatief tot het beoordelen van
die verplichtingen.

10.
Emissieverminderende eenheden of delen van een toegewezen hoeveelheid die een Partij overeenkomstig het bepaalde
in artikel 6 of artikel 17 van een andere Partij overneemt,
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worden opgeteld bij de aan de overnemende Partij toegewezen
hoeveelheid.

11.
Emissieverminderende eenheden of delen van een toegewezen hoeveelheid die een Partij overeenkomstig het bepaalde
in artikel 6 of artikel 17 aan een andere Partij overdraagt,
worden afgetrokken van de aan de overdragende Partij toegewezen hoeveelheid.

12.
Gecertificeerde emissiereducties die een Partij overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van een andere Partij overneemt, worden opgeteld bij de aan de overnemende Partij toegewezen hoeveelheid.

13. Indien de emissies van een in bijlage I opgenomen Partij
in een verbintenisperiode lager zijn dan de haar uit hoofde van
dit artikel toegewezen hoeveelheid, wordt het verschil op verzoek van die Partij opgeteld bij de aan die Partij voor latere
verbintenisperiodes toegewezen hoeveelheid.

14.
Elke in bijlage I opgenomen Partij streeft ernaar de in
het eerste lid genoemde verplichtingen na te komen met een
minimum aan nadelige sociale, economische en milieueffecten
voor andere Partijen die ontwikkelingslanden zijn, in het bijzonder die welke zijn genoemd in artikel 4, leden 8 en 9, van
het Verdrag. In overeenstemming met de desbetreffende besluiten van de Conferentie van de Partijen inzake de toepassing van
die leden, bestudeert de Conferentie van de Partijen waarin de
Partijen bij dit Protocol bijeenkomen tijdens haar eerste zitting
welke maatregelen nodig zijn om de nadelige gevolgen van
klimaatverandering en/of de gevolgen van bestrijdingsmaatregelen voor de in die leden bedoelde Partijen tot een minimum te
beperken. Onderwerp van studie zijn onder andere het instellen
van financiering, de verzekering en de overdracht van technologie.

Artikel 4
1.
De in bijlage I opgenomen Partijen die een overeenkomst
hebben gesloten inzake de gezamenlijke nakoming van hun
verplichtingen uit hoofde van artikel 3, worden geacht aan
die verplichtingen te hebben voldaan op voorwaarde dat hun
totale gecombineerde gezamenlijke antropogene in kooldioxideequivalenten uitgedrukte emissies van de in bijlage A genoemde
broeikasgassen de aan hen toegewezen hoeveelheden, die zijn
berekend op grond van hun in bijlage B opgenomen gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie
en overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, niet overschrijden.
Het respectieve emissieniveau dat aan elk van de Partijen bij de
overeenkomst is toegewezen, dient in die overeenkomst te worden aangegeven.

2.
De Partijen bij een dergelijke overeenkomst stellen het
secretariaat in kennis van de voorwaarden van de overeenkomst op de datum van nederlegging van hun akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van of toetreding tot
dit Protocol. Het secretariaat informeert op zijn beurt de Partijen bij en ondertekenaars van het Verdrag over de voorwaarden van de overeenkomst.
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3.
Een dergelijke overeenkomst blijft van kracht voor de
duur van de in artikel 3, lid 7, genoemde verbintenisperiode.

4.
Indien Partijen die gezamenlijk handelen dit doen in het
kader van, en samen met, een regionale organisatie voor economische integratie, worden de bestaande verplichtingen ingevolge dit Protocol niet beïnvloed door een wijziging in de
samenstelling van de organisatie na de aanneming van dit Protocol. Een wijziging in de samenstelling van de organisatie is
alleen van toepassing voor die verplichtingen ingevolge artikel
3 die na die wijziging worden aangenomen.

5.
Indien de Partijen bij een dergelijke overeenkomst er niet
in slagen hun totale gecombineerde niveau van emissiereducties
te bereiken, is elke Partij bij die overeenkomst verantwoordelijk
voor haar eigen in de overeenkomst genoemde emissieniveau.

6.
Indien Partijen die gezamenlijk handelen dit doen in het
kader van, en samen met, een regionale organisatie voor economische integratie die zelf Partij is bij dit Protocol, is elke
lidstaat van die regionale organisatie voor economische integratie afzonderlijk, en samen met de regionale organisatie voor
economische integratie handelend overeenkomstig artikel 24,
verantwoordelijk voor zijn eigen overeenkomstig dit artikel bekendgemaakte emissieniveau, ingeval zij er niet in slagen hun
totale gecombineerde niveau van emissiereducties te bereiken.

Artikel 5
1.
Elke in bijlage I opgenomen Partij dient niet later dan een
jaar voor het begin van de eerste verbintenisperiode te beschikken over een nationaal systeem voor de schatting van antropogene emissies per bron en verwijderingen per put van alle
niet krachtens het Protocol van Montreal beheerste broeikasgassen. De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, beslist tijdens haar eerste zitting over
richtsnoeren voor dergelijke nationale systemen, waarin de in
lid 2 genoemde methoden zijn verwerkt.

2.
Methoden voor de schatting van antropogene emissies
per bron en verwijderingen per put van alle niet krachtens
het Protocol van Montreal beheerste broeikasgassen zijn die
welke door de Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering zijn aanvaard en door de Conferentie van de
Partijen tijdens haar derde zitting zijn goedgekeurd. Ingeval die
methoden niet worden gebruikt, worden eventueel benodigde
aanpassingen aangebracht overeenkomstig de methoden die
door de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen tijdens haar eerste zitting zijn goedgekeurd. Op basis van het werk van onder andere de Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering en het
door het Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch
advies uitgebrachte advies worden deze methoden en aanpassingen regelmatig getoetst en in voorkomende gevallen herzien
door de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, ten volle rekening houdend met eventuele relevante besluiten van de Conferentie van de Partijen. Elke
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herziening van methoden of aanpassingen wordt alleen aangewend om ervoor te zorgen dat de verplichtingen ingevolge
artikel 3 met betrekking tot een na die herziening aanvaarde
verbintenisperiode, worden nagekomen.

3.
De cijfers van het aardopwarmingsvermogen (global warming potentials), de zogenoemde GWP-waarden, die worden
gebruikt voor de berekening van het kooldioxide-equivalent
van antropogene emissies per bron en verwijderingen per put
van de in bijlage A genoemde broeikasgassen zijn die welke
door de Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering zijn aanvaard en door de Conferentie van de Partijen
tijdens haar derde zitting zijn overeengekomen. Op basis van
het werk van onder andere de Intergouvernementele werkgroep
inzake klimaatverandering en het door het Hulporgaan voor
wetenschappelijk en technologisch advies uitgebrachte advies
wordt de GWP-waarde van elk van die broeikasgassen regelmatig getoetst en in voorkomende gevallen herzien door de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, ten volle rekening houdend met eventuele relevante
besluiten van de Conferentie van de Partijen. Een herziening
van de GWP-waarde is alleen van toepassing op verplichtingen
ingevolge artikel 3 met betrekking tot een na die herziening
aanvaarde verbintenisperiode.

Artikel 6
1.
Om aan haar verplichtingen ingevolge artikel 3 te voldoen, kan elke in bijlage I opgenomen Partij emissiereductieeenheden die het resultaat zijn van projecten die een reductie
beogen van antropogene emissies per bron of een verhoging
van antropogene verwijderingen per put van broeikasgassen in
ongeacht welke sector van de economie, overdragen aan of
overnemen van elke andere in bijlage I opgenomen Partij, op
voorwaarde dat:

a) een dergelijk project is goedgekeurd door de betrokken Partijen;

b) een dergelijk project voorziet in een extra vermindering van
emissies per bron, of een extra uitbreiding van verwijderingen per put ten opzichte van die welke anders zouden zijn
opgetreden;

c) zij geen emissiereductie-eenheden overneemt indien zij niet
heeft voldaan aan haar verplichtingen ingevolge de artikelen
5 en 7; en

d) het overnemen van emissiereductie-eenheden een aanvulling
is op nationale maatregelen om de verplichtingen ingevolge
artikel 3 na te komen.

2.
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, kan, tijdens haar eerste zitting of zo snel
mogelijk daarna, verdere richtsnoeren opstellen voor de toepassing van dit artikel, met inbegrip van richtsnoeren voor verificatie en rapportage.
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3.
Een in bijlage I opgenomen Partij kan rechtspersonen
machtigen om onder haar verantwoordelijkheid deel te nemen
aan activiteiten die leiden tot het uit hoofde van dit artikel
ontwikkelen, overdragen of overnemen van emissiereductieeenheden.
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beslist eveneens, vóór de eerste verbintenisperiode, over manieren waarop de administratie van de toegewezen hoeveelheden
kan plaatsvinden.

Artikel 8
4.
Indien een vraagstuk betreffende de uitvoering van de in
dit artikel genoemde eisen door een in bijlage I opgenomen
Partij overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van artikel
8 wordt gesignaleerd, kunnen overdrachten en overnames van
emissiereductie-eenheden doorgang blijven vinden nadat het
vraagstuk is gesignaleerd, op voorwaarde dat die eenheden
niet door een Partij mogen worden gebruikt om aan haar verplichtingen ingevolge artikel 3 te voldoen totdat alle kwesties
betreffende de nakoming zijn opgelost.

Artikel 7
1.
Elke in bijlage I opgenomen Partij neemt in haar jaarlijkse
inventarislijst van antropogene emissies per bron en verwijderingen per put van niet krachtens het Protocol van Montreal
beheerste broeikasgassen, die overeenkomstig de desbetreffende
besluiten van de Conferentie van de Partijen wordt ingediend,
de noodzakelijke overeenkomstig lid 4 te bepalen aanvullende
informatie op om ervoor te zorgen dat aan artikel 3 wordt
voldaan.

2.
Elke in bijlage I opgenomen Partij neemt in haar nationale mededeling, die wordt gedaan uit hoofde van artikel 12
van het Verdrag, de aanvullende overeenkomstig lid 4 te bepalen informatie op die noodzakelijk is om aan te tonen dat zij
voldoet aan haar verplichtingen ingevolge dit Protocol.

3.
Elke in bijlage I opgenomen Partij deelt de uit hoofde van
lid 1 vereiste informatie jaarlijks mede, te beginnen met de
eerste inventarislijst die uit hoofde van het Verdrag vereist is
voor het eerste jaar van de verbintenisperiode nadat dit Protocol voor die Partij in werking is getreden. Elke in bijlage I
opgenomen Partij verstrekt de uit hoofde van lid 2 vereiste
informatie als deel van de eerste nationale mededeling die uit
hoofde van het Verdrag vereist is nadat dit Protocol voor die
Partij in werking is getreden en na aanneming van de in lid 4
genoemde richtsnoeren. De frequentie van de uit hoofde van
dit artikel vereiste informatieverstrekking daarna wordt bepaald
door de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, rekening houdend met een eventueel
tijdpad voor het verstrekken van nationale mededelingen waartoe de Conferentie van de Partijen heeft besloten.

4.
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, neemt tijdens haar eerste zitting richtsnoeren aan voor het opstellen van de uit hoofde van dit artikel
vereiste informatie, en toetst deze daarna periodiek, rekening
houdend met de richtsnoeren voor het opstellen van nationale
mededelingen door in bijlage I opgenomen Partijen, die door de
Conferentie van de Partijen zijn aangenomen. De Conferentie
van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen,

1.
De informatie die ingevolge artikel 7 door elke in bijlage I
opgenomen Partij wordt verstrekt, wordt getoetst door beoordelingsteams van deskundigen ingevolge de desbetreffende besluiten van de Conferentie van de Partijen en overeenkomstig
de richtsnoeren die uit hoofde van lid 4 voor dit doel zijn
aangenomen door de Conferentie van de Partijen waarin de
Partijen bij dit Protocol bijeenkomen. De ingevolge artikel 7,
lid 1, door elke in bijlage I opgenomen Partij verstrekte informatie wordt getoetst als deel van de jaarlijkse samenstelling en
administratie van de emissie-inventarislijsten en de toegewezen
hoeveelheden. Daarnaast wordt de ingevolge artikel 7, lid 2,
door elke in bijlage I opgenomen Partij verstrekte informatie
getoetst als deel van de beoordeling van de mededelingen.

2.
De beoordelingsteams van deskundigen worden gecoördineerd door het secretariaat en bestaan uit deskundigen die zijn
geselecteerd uit hen die door de Partijen bij het Verdrag en,
indien van toepassing, door intergouvernementele organisaties
zijn voorgedragen, overeenkomstig de richtsnoeren die voor dit
doel door de Conferentie van de Partijen zijn gegeven.

3.
Het toetsingsproces voorziet in een grondige en allesomvattende technische evaluatie van alle aspecten van de uitvoering van dit Protocol door een Partij. De beoordelingsteams van
deskundigen stellen een rapport op voor de Conferentie van de
Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, waarin
de nakoming van de verplichtingen van de Partij wordt geºvalueerd en waarin mogelijke problemen met, en factoren die van
invloed zijn op, de naleving van de verplichtingen worden
gesignaleerd. Deze rapporten worden door het secretariaat verzonden aan alle Partijen bij het Verdrag. Het secretariaat maakt
een lijst van de vraagstukken betreffende de uitvoering die in
die rapporten zijn aangegeven ter nadere bestudering door de
Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol
bijeenkomen.

4.
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, neemt tijdens haar eerste zitting richtsnoeren aan voor het toetsen van de uitvoering van dit Protocol door beoordelingsteams van deskundigen, en toetst deze
daarna periodiek, rekening houdend met de desbetreffende besluiten van de Conferentie van de Partijen.

5.
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, bestudeert, met de hulp van het Hulporgaan inzake de uitvoering en, indien van toepassing, het
Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch advies:

a) de door Partijen uit hoofde van artikel 7 verstrekte informatie en de rapporten van de toetsingen daarvan die door
de deskundigen ingevolge dit artikel zijn verricht; en
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b) de vraagstukken betreffende de uitvoering die door het secretariaat ingevolge lid 3 in een lijst zijn opgenomen, evenals alle door Partijen naar voren gebrachte vraagstukken.

6.
Ingevolge haar bestudering van de in lid 5 genoemde
informatie, neemt de Conferentie van de Partijen waarin de
Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, besluiten over elke voor
de uitvoering van dit Protocol noodzakelijke aangelegenheid.

Artikel 9
1.
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, toetst dit Protocol periodiek in het licht
van de beste beschikbare wetenschappelijke informatie over en
evaluaties van klimaatverandering en de effecten daarvan, alsmede terzake dienende technische, sociale en economische informatie. Deze toetsingen worden gecoördineerd met relevante
toetsingen uit hoofde van het Verdrag, in het bijzonder die
welke worden vereist in artikel 4, lid 2, onder d), en artikel
7, lid 2, onder a), van het Verdrag. Op basis van deze toetsingen neemt de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij
dit Protocol bijeenkomen, passende maatregelen.

2.
De eerste toetsing vindt plaats tijdens de tweede zitting
van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen. Volgende toetsingen vinden met regelmatige tussenpozen en tijdig plaats.

26.3.2002

b) stellen nationale en, indien van toepassing, regionale programma’s op die maatregelen bevatten ter beperking van
klimaatverandering en maatregelen ter vergemakkelijking
van een adequate aanpassing aan klimaatverandering, en
voeren deze uit, maken deze openbaar en werken deze
regelmatig bij:

i) dergelijke programma’s kunnen onder meer betrekking
hebben op de energie-, de vervoers- en de industriesector, alsmede op de landbouw, de bosbouw en het afvalbeheer. Bovendien kunnen aanpassingstechnologieºn en
methoden ter verbetering van de ruimtelijke ordening de
aanpassing aan klimaatverandering verbeteren; en

ii) de in bijlage I opgenomen Partijen verstrekken informatie
over maatregelen uit hoofde van dit Protocol, met inbegrip van nationale programma’s, overeenkomstig artikel
7; andere Partijen trachten in hun nationale mededelingen, indien van toepassing, informatie op te nemen over
programma’s die maatregelen bevatten die naar hun mening een bijdrage leveren aan de bestrijding van klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan, met inbegrip van maatregelen ter bestrijding van stijgingen van
broeikasgasemissies en ter uitbreiding van verwijderingen
per put, en maatregelen voor capaciteitsopbouw en aanpassing;

Alle Partijen, hun gezamenlijke, doch verschillende verantwoordelijkheden en hun specifieke nationale en regionale ontwikkelingsprioriteiten, doelstellingen en omstandigheden in aanmerking nemend, zonder nieuwe verplichtingen te introduceren
voor niet in bijlage I opgenomen Partijen, maar de bestaande
verplichtingen ingevolge artikel 4, lid 1, van het Verdrag bevestigend, en de naleving van deze verplichtingen steeds bevorderend om duurzame ontwikkeling te realiseren, rekening houdend met artikel 4, leden 3, 5 en 7, van het Verdrag:

c) werken samen bij de bevordering van doeltreffende modaliteiten voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding
van, en ondernemen alle mogelijke stappen ter bevordering,
vergemakkelijking en financiering, indien van toepassing,
van de overdracht van, of de toegang tot, milieuvriendelijke
technologieºn, knowhow, praktijken en processen die betrekking hebben op klimaatverandering, met name ten gunste van ontwikkelingslanden, met inbegrip van het opstellen
van beleid en programma’s voor een doeltreffende overdracht van milieuvriendelijke technologieºn in staatseigendom of uit de publieke sector, en het creºren van randvoorwaarden voor de particuliere sector, ter bevordering en uitbreiding van de overdracht van, en de toegang tot, milieuvriendelijke technologieºn;

a) stellen, voorzover relevant en mogelijk, nationale en, indien
van toepassing, regionale programma’s met een goede kosteneffectiviteit op ter verbetering van de kwaliteit van lokale
emissiefactoren, gegevens over activiteiten en/of modellen
die de sociaal-economische omstandigheden van elke Partij
weerspiegelen voor het opstellen en periodiek bijwerken van
nationale inventarislijsten van antropogene emissies per
bron en verwijderingen per put van alle niet krachtens
het Protocol van Montreal beheerste broeikasgassen, gebruik
makend van vergelijkbare door de Conferentie van de Partijen overeen te komen methoden, en in overeenstemming
met de door de Conferentie van de Partijen aangenomen
richtsnoeren voor het opstellen van nationale mededelingen;

d) werken samen bij wetenschappelijk en technisch onderzoek
en bevorderen het onderhoud en de ontwikkeling van systemen voor systematische waarneming en het opzetten van
gegevensbestanden om de onzekerheden betreffende het klimaatsysteem, de nadelige effecten van klimaatverandering
en de economische en sociale gevolgen van verschillende
bestrijdingsstrategieºn te verkleinen, en bevorderen de ontwikkeling en versterking van de eigen capaciteiten en mogelijkheden om deel te nemen aan internationale en intergouvernementele inspanningen, programma’s en netwerken
betreffende onderzoek en systematische waarneming, rekening houdend met artikel 5 van het Verdrag;

Artikel 10
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e) werken samen bij en bevorderen op internationaal niveau
en, indien van toepassing, met behulp van bestaande organisaties, de ontwikkeling en uitvoering van voorlichtings- en
vormingsprogramma’s, waaronder de versterking van nationale capaciteitsvergroting, in het bijzonder van menselijke
en institutionele capaciteit, en de uitwisseling of detachering
van personeel voor de opleiding van deskundigen op dit
gebied, met name voor de ontwikkelingslanden, en vergemakkelijken op nationaal niveau de bewustmaking van,
en de toegang van het publiek tot informatie inzake klimaatverandering. Er dienen passende modaliteiten te worden ontwikkeld voor de uitvoering van deze activiteiten via
de desbetreffende hulporganen van het Verdrag, rekening
houdend met artikel 6 van het Verdrag;

f) nemen in hun nationale mededelingen informatie op over
programma’s en activiteiten die ingevolge dit artikel zijn
ondernomen overeenkomstig de desbetreffende besluiten
van de Conferentie van de Partijen; en
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met de noodzaak van adequaatheid en voorspelbaarheid van
de geldstroom en het belang van passende lastenverdeling
onder de Partijen die ontwikkelde landen zijn. De richtsnoeren voor de instelling(en) waaraan de werking van het financiºle mechanisme van het Verdrag is toevertrouwd in de
desbetreffende besluiten van de Conferentie van de Partijen,
met inbegrip van die welke vóór de aanneming van dit
Protocol werden overeengekomen, zijn van overeenkomstige
toepassing op het in dit lid bepaalde.
3.
Door de Partijen die ontwikkelde landen zijn en de andere
in bijlage II bij het Verdrag opgenomen ontwikkelde Partijen en
aan Partijen die ontwikkelingslanden zijn, kunnen ook financiºle middelen voor de toepassing van artikel 10 ter beschikking worden gesteld, langs bilaterale, regionale en andere
multilaterale kanalen.

Artikel 12
1.
Hierbij wordt een mechanisme voor schone ontwikkeling
ingesteld.

g) nemen, bij de nakoming van de verplichtingen ingevolge dit
artikel, artikel 4, lid 8, van het Verdrag grondig in overweging.

Artikel 11
1.
Bij de toepassing van artikel 10 houden Partijen rekening
met het in artikel 4, leden 4, 5, 7, 8 en 9, van het Verdrag
bepaalde.

2.
Het doel van het mechanisme voor schone ontwikkeling
is het helpen van de niet in bijlage I opgenomen Partijen bij het
realiseren van duurzame ontwikkeling en het leveren van een
bijdrage aan het uiteindelijke doel van het Verdrag, en het
helpen van in bijlage I opgenomen Partijen bij het nakomen
van hun gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie uit hoofde van artikel 3.
3.

2.
De Partijen die ontwikkelde landen zijn en de andere in
bijlage II bij het Verdrag opgenomen ontwikkelde Partijen, in
het kader van de toepassing van artikel 4, lid 1, van het Verdrag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, en artikel
11 van het Verdrag, en via de instelling(en) waaraan de werking
van het financiºle mechanisme van het Verdrag is toevertrouwd:

a) stellen nieuwe en aanvullende financiºle middelen ter beschikking ter dekking van de overeengekomen volledige
door de Partijen die ontwikkelingslanden zijn te maken kosten ter bevordering van de nakoming van bestaande verplichtingen ingevolge artikel 4, lid 1, onder a), van het
Verdrag die vallen onder artikel 10, onder a); en

b) stellen eveneens die financiºle middelen ter beschikking,
waaronder die ten behoeve van de overdracht van technologie, die de Partijen die ontwikkelingslanden zijn nodig
hebben ter dekking van de volledige overeengekomen meerkosten van de bevordering van de nakoming van bestaande
verplichtingen ingevolge artikel 4, lid 1, van het Verdrag die
vallen onder artikel 10 en die zijn overeengekomen tussen
een Partij die een ontwikkelingsland is en de in artikel 11
van het Verdrag bedoelde instelling(en), zulks in overeenstemming met dat artikel. Bij de nakoming van deze bestaande verplichtingen dient rekening te worden gehouden

Ingevolge het mechanisme voor schone ontwikkeling:

a) profiteren de niet in bijlage I opgenomen Partijen mee van
projectactiviteiten die resulteren in gecertificeerde emissiereducties; en
b) kunnen de in bijlage I opgenomen Partijen gecertificeerde
emissiereducties die voortvloeien uit dergelijke projectactiviteiten aanwenden om bij te dragen tot de nakoming van een
deel van hun gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie ingevolge artikel 3, zoals bepaald
door de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij
dit Protocol bijeenkomen.
4.
Het mechanisme voor schone ontwikkeling is onderworpen aan het gezag en de richtsnoeren van de Conferentie van
de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen en
staat onder toezicht van de raad van bestuur van het mechanisme voor schone ontwikkeling.
5.
De uit elke projectactiviteit voortvloeiende emissiereducties worden gecertificeerd door operationele instellingen die
worden aangewezen door de Conferentie van de Partijen
waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, op basis van:
a) vrijwillige, door elke betrokken Partij goedgekeurde, deelname;
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b) feitelijke, meetbare en langetermijnvoordelen, gerelateerd
aan de beperking van klimaatverandering; en
c) extra emissiereducties ten opzichte van die welke zouden
zijn opgetreden zonder de gecertificeerde projectactiviteit.
6.
Het mechanisme voor schone ontwikkeling geeft waar
nodig hulp bij het verkrijgen van financiering van gecertificeerde projectactiviteiten.
7.
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, stelt tijdens haar eerste zitting modaliteiten en procedures vast met het doel transparantie, doelmatigheid en verantwoording te garanderen via onafhankelijke
financiºle controle en verificatie van projectactiviteiten.
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4.
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, toetst regelmatig de uitvoering van dit
Protocol en neemt, binnen haar mandaat, de besluiten die nodig zijn ter bevordering van de doeltreffende uitvoering van dit
Protocol. Zij verricht de haar door dit Protocol toegewezen
taken en:

a) beoordeelt, op basis van de in overeenstemming met de
bepalingen van dit Protocol aan haar ter beschikking gestelde informatie, de uitvoering van dit Protocol door de
Partijen, de gevolgen, in het algemeen, van de ingevolge
dit Protocol genomen maatregelen, in het bijzonder gevolgen ten aanzien van het milieu en economische en sociale
gevolgen, alsook het cumulatieve effect ervan en de mate
waarin vooruitgang wordt geboekt in de richting van verwezenlijking van de doelstelling van het Verdrag;

8.
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen, garandeert dat een deel van de opbrengsten van gecertificeerde projectactiviteiten wordt aangewend ter
dekking van administratieve uitgaven en om Partijen die ontwikkelingslanden zijn en die in het bijzonder kwetsbaar zijn
voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering te helpen de
kosten van aanpassing op te brengen.

b) bestudeert periodiek de verplichtingen van de Partijen ingevolge dit Protocol, daarbij de in artikel 4, lid 2, onder d), en
artikel 7, lid 2, van het Verdrag vereiste toetsingen grondig
in overweging nemend, in het licht van de doelstelling van
het Verdrag, de opgedane ervaring bij de uitvoering daarvan
en de evolutie van de wetenschappelijke en technologische
kennis, en bestudeert in dit kader periodieke rapporten inzake de uitvoering van dit Protocol, en neemt deze aan;

9.
Bij deelname ingevolge het mechanisme voor schone ontwikkeling, waaronder deelname aan de in lid 3, onder a), genoemde activiteiten en aan de overname van gecertificeerde
emissiereducties, kunnen particuliere en/of publieke instellingen
zijn betrokken; deze deelname is onderworpen aan eventuele
door de raad van bestuur van het mechanisme voor schone
ontwikkeling gegeven richtsnoeren.

c) bevordert en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie
betreffende door de Partijen genomen maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan,
rekening houdend met de uiteenlopende omstandigheden,
verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de Partijen
en hun onderscheiden verplichtingen ingevolge dit Protocol;

10.
Gecertificeerde emissiereducties die in de periode vanaf
het jaar 2000 tot aan het begin van de eerste verbintenisperiode zijn gerealiseerd, kunnen worden aangewend om bij te
dragen tot de nakoming van de verplichtingen in de eerste
verbintenisperiode.

d) vergemakkelijkt op verzoek van twee of meer Partijen de
coördinatie van de door hen genomen maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan,
rekening houdend met de uiteenlopende omstandigheden,
verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de Partijen
en hun onderscheiden verplichtingen ingevolge dit Protocol;

Artikel 13

e) bevordert en begeleidt, in overeenstemming met de doelstelling van het Verdrag en de bepalingen van dit Protocol,
en de desbetreffende beslissingen van de Conferentie van de
Partijen volledig in aanmerking nemend, de ontwikkeling en
periodieke verfijning van vergelijkbare methoden voor de
doeltreffende uitvoering van dit Protocol, overeen te komen
door de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij
dit Protocol bijeenkomen;

1.
De Partijen bij dit Protocol komen bijeen in de Conferentie van de Partijen, het hoogste orgaan van het Verdrag.
2.
Partijen bij het Verdrag die geen Partij zijn bij dit Protocol
kunnen als waarnemer deelnemen aan de zittingen van de
Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol
bijeenkomen. Wanneer de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen
in de Conferentie van de Partijen, kunnen beslissingen uit
hoofde van dit Protocol enkel worden genomen door hen die
Partij zijn bij dit Protocol.
3.
Wanneer de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen in de
Conferentie van de Partijen, wordt een lid van het Bureau van
de Conferentie van de Partijen dat een Partij bij het Verdrag
vertegenwoordigt die op dat moment geen Partij bij dit Protocol is, vervangen door een extra door en uit de Partijen bij dit
Protocol te kiezen lid.

f) doet aanbevelingen inzake aangelegenheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit Protocol;

g) tracht extra financiºle middelen te werven in overeenstemming met artikel 11, lid 2;

h) stelt de hulporganen in die noodzakelijk worden geacht
voor de toepassing van dit Protocol;
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i) verzoekt om en, indien van toepassing, maakt gebruik van
de diensten en de medewerking van, en informatie verstrekt
door, bevoegde internationale, intergouvernementele en
niet-gouvernementele organisaties; en

j) oefent andere taken uit die nodig kunnen zijn voor de toepassing van dit Protocol, en bestudeert elke toegewezen taak
die voortvloeit uit een beslissing van de Conferentie van de
Partijen.

5.
Het reglement van orde van de Conferentie van de Partijen en de financiºle procedures die uit hoofde van het Verdrag
worden toegepast, zijn van overeenkomstige toepassing uit
hoofde van dit Protocol, tenzij de Conferentie van de Partijen
waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, bij consensus
anders beslist.

6.
De eerste zitting van de Conferentie van de Partijen
waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, wordt door
het secretariaat belegd samen met de eerste zitting van de
Conferentie van de Partijen die is gepland na de datum van
inwerkingtreding van dit Protocol. Daaropvolgende gewone zittingen van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij
dit Protocol bijeenkomen, worden jaarlijks gehouden, samen
met de gewone zittingen van de Conferentie van de Partijen,
tenzij de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit
Protocol bijeenkomen anders beslist.

7.
Buitengewone zittingen van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, worden
gehouden op elk ander door haar noodzakelijk geacht tijdstip,
of op schriftelijk verzoek van een Partij, op voorwaarde dat dit
verzoek binnen zes maanden nadat het door het secretariaat
aan de Partijen is medegedeeld, door ten minste een derde van
de Partijen wordt gesteund.

8.
De Verenigde Naties, haar gespecialiseerde organisaties en
de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, alsmede alle
lidstaten daarvan of waarnemers daarbij die geen Partij bij het
Verdrag zijn, kunnen op zittingen van de Conferentie van de
Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, worden vertegenwoordigd als waarnemer. Elke instelling of organisatie, hetzij nationaal of internationaal, hetzij gouvernementeel of niet-gouvernementeel, die bevoegd is terzake van aangelegenheden waarop dit Protocol betrekking heeft, en die aan
het secretariaat haar wens te kennen heeft gegeven op een
zitting van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen
bij dit Protocol bijeenkomen, te zijn vertegenwoordigd als
waarnemer, kan als zodanig worden toegelaten, tenzij ten minste een derde van de aanwezige Partijen hiertegen bezwaar
maakt. De toelating en de deelneming van waarnemers wordt
geregeld in het reglement van orde, bedoeld in lid 5.
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Artikel 14
1.
Het bij artikel 8 van het Verdrag ingestelde secretariaat
fungeert als secretariaat van dit Protocol.

2.
Artikel 8, lid 2, van het Verdrag inzake de taken van het
secretariaat en artikel 8, lid 3, van het Verdrag inzake voor het
functioneren van het secretariaat getroffen regelingen, zijn van
overeenkomstige toepassing op dit Protocol. Daarnaast verricht
het secretariaat de ingevolge dit Protocol aan het secretariaat
toegewezen taken.

Artikel 15
1.
Het Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch
advies en het Hulporgaan inzake de uitvoering, ingesteld bij de
artikelen 9 en 10 van het Verdrag, doen dienst als respectievelijk het Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch
advies en het Hulporgaan inzake de uitvoering van dit Protocol.
De bepalingen inzake het functioneren van deze twee organen
uit hoofde van het Verdrag zijn van overeenkomstige toepassing op dit Protocol. Zittingen van de bijeenkomsten van het
Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch advies en
het Hulporgaan inzake de uitvoering van dit Protocol worden
samen met de bijeenkomsten van respectievelijk het Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch advies en het
Hulporgaan inzake de uitvoering van het Verdrag gehouden.

2.
Partijen bij het Verdrag die geen Partij zijn bij dit Protocol
kunnen als waarnemer deelnemen aan de zittingen van de
hulporganen. Wanneer de hulporganen fungeren als hulporganen van dit Protocol, kunnen beslissingen uit hoofde van dit
Protocol enkel worden genomen door hen die Partij zijn bij dit
Protocol.

3.
Wanneer de bij de artikelen 9 en 10 van het Verdrag
ingestelde hulporganen hun functie uitoefenen inzake aangelegenheden met betrekking tot dit Protocol wordt een lid van
de Bureaus van die hulporganen dat een Partij bij het Verdrag
vertegenwoordigt die op dat moment geen Partij bij dit Protocol is, vervangen door een extra door en uit de Partijen bij dit
Protocol te kiezen lid.

Artikel 16
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, bestudeert zo spoedig mogelijk de toepassing op dit Protocol van het in artikel 13 van het Verdrag
bedoelde multilaterale consultatieve overleg, en wijzigt dit indien nodig, in het licht van eventuele relevante besluiten die
door de Conferentie van de Partijen worden genomen. Multilateraal consultatief overleg dat op dit Protocol van toepassing
kan zijn, functioneert onverminderd de in overeenstemming
met artikel 18 ingestelde procedures en mechanismen.
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Artikel 17
De Conferentie van de Partijen legt de relevante beginselen,
modaliteiten, regels en richtsnoeren vast, in het bijzonder
voor de verificatie en de rapportage van en het afleggen van
verantwoording over emissiehandel. De in bijlage B opgenomen
Partijen kunnen deelnemen aan emissiehandel teneinde aan hun
verplichtingen ingevolge artikel 3 te voldoen. Deze handel
vormt een aanvulling op de nationale maatregelen om de gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie uit hoofde van dat artikel na te komen.
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ben aanvaard in werking op de negentigste dag na de datum
van ontvangst door de depositaris van een akte van aanvaarding van ten minste drie vierde van de Partijen bij dit Protocol.

5.
Een wijziging treedt ten aanzien van elke andere Partij in
werking op de negentigste dag na de datum waarop die Partij
haar akte van aanvaarding betreffende bedoelde wijziging heeft
nedergelegd bij de depositaris.

Artikel 21
Artikel 18
De Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol bijeenkomen, keurt tijdens haar eerste zitting passende en
doeltreffende procedures en mechanismen goed teneinde gevallen van niet-naleving van de bepalingen van dit Protocol vast te
stellen en te bestrijden, onder andere door het opstellen van
een indicatieve lijst van gevolgen, rekening houdend met de
oorzaak, de aard, de mate en de frequentie van de niet-naleving. Procedures en mechanismen ingevolge dit artikel die bindende gevolgen met zich meebrengen worden aangenomen
door middel van een wijziging op dit Protocol.

1.
Bijlagen bij dit Protocol maken daarvan een integrerend
deel uit en een verwijzing naar dit Protocol vormt tegelijkertijd
een verwijzing naar de bijlagen daarbij, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald. Bijlagen die worden aangenomen na de inwerkingtreding van dit Protocol zijn beperkt tot lijsten, formulieren en andere beschrijvende stukken van wetenschappelijke,
technische, procedurele of administratieve aard.

2.
Elke Partij kan voorstellen doen voor een bijlage bij dit
Protocol en kan wijzigingen van bijlagen bij dit Protocol voorstellen.

Artikel 19
De bepalingen van artikel 14 van het Verdrag inzake regeling
van geschillen zijn van overeenkomstige toepassing op dit Protocol.

Artikel 20
1.

Elke Partij kan wijzigingen van dit Protocol voorstellen.

2.
Wijzigingen van dit Protocol worden aangenomen op een
gewone zitting van de Conferentie van de Partijen waarin de
Partijen bij dit Protocol bijeenkomen. De tekst van een voorgestelde wijziging van dit Protocol wordt door het secretariaat
aan de Partijen medegedeeld, zulks ten minste zes maanden
vóór de bijeenkomst waarop zij tot aanneming wordt voorgesteld. Het secretariaat deelt de tekst van alle voorgestelde
wijzigingen ook mede aan de Partijen en ondertekenaars van
het Verdrag en, ter kennisneming, aan de depositaris.

3.
De Partijen stellen alles in het werk om over elke voorgestelde wijziging van dit Protocol overeenstemming te bereiken bij consensus. Indien alle pogingen om tot consensus te
komen mislukken en er geen overeenstemming wordt bereikt,
wordt de wijziging in laatste instantie aangenomen met een
meerderheid van drie vierde van de aanwezige Partijen die
hun stem uitbrengen. De aangenomen wijziging wordt door
het secretariaat medegedeeld aan de depositaris, die deze ter
aanvaarding toezendt aan alle Partijen.

4.
Akten van aanvaarding betreffende een wijziging worden
nedergelegd bij de depositaris. Een in overeenstemming met lid
3 aangenomen wijziging treedt voor de Partijen die deze heb-

3.
Bijlagen bij dit Protocol en wijzigingen van bijlagen bij dit
Protocol worden aangenomen op een gewone zitting van de
Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij dit Protocol
bijeenkomen. De tekst van elke voorgestelde bijlage of wijziging
van een bijlage wordt door het secretariaat aan de Partijen
medegedeeld, zulks ten minste zes maanden vóór de bijeenkomst waarop zij tot aanneming wordt voorgesteld. Het secretariaat deelt de tekst van elke voorgestelde bijlage of wijziging
van een bijlage ook mede aan de Partijen en ondertekenaars
van het Verdrag en, ter kennisneming, aan de depositaris.

4.
De Partijen stellen alles in het werk om over elke voorgestelde bijlage of wijziging van een bijlage overeenstemming te
bereiken bij consensus. Indien alle pogingen om tot consensus
te komen mislukken en er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de bijlage of de wijziging van de bijlage in laatste
instantie aangenomen met een meerderheid van drie vierde van
de aanwezige Partijen die hun stem uitbrengen. De aangenomen bijlage of wijziging van een bijlage wordt door het
secretariaat medegedeeld aan de depositaris, die deze ter aanvaarding toezendt aan alle Partijen.

5.
Een in overeenstemming met de leden 3 en 4 aangenomen bijlage of wijziging van een bijlage niet zijnde bijlage
A of B treedt voor alle Partijen bij dit Protocol in werking zes
maanden na de datum waarop de depositaris hun de aanneming van de bijlage of de aanneming van de wijziging van
de bijlage heeft medegedeeld, behalve voor de Partijen die de
depositaris binnen die termijn schriftelijk te kennen hebben
gegeven die bijlage of die wijziging van de bijlage niet te aanvaarden. Voor Partijen die hun kennisgeving van niet-aanvaarding herroepen, treedt de bijlage of de wijziging van een bijlage
in werking op de negentigste dag na de datum waarop de
depositaris een kennisgeving van herroeping heeft ontvangen.

26.3.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

6.
Indien de aanneming van een bijlage of een wijziging van
een bijlage een wijziging van dit Protocol inhoudt, treedt die
bijlage eerst in werking of wordt die wijziging van een bijlage
eerst van kracht wanneer de wijziging van dit Protocol van
kracht wordt.
7.
Wijzigingen van de bijlagen A en B bij dit Protocol worden aangenomen en worden van kracht in overeenstemming
met de in artikel 20 genoemde procedure, met dien verstande
dat een wijziging van bijlage B alleen met de schriftelijke instemming van de betrokken Partij wordt aangenomen.
Artikel 22
1.
Elke Partij heeft ØØn stem, behoudens het in lid 2 bepaalde.
2.
Regionale organisaties voor economische integratie beschikken ter zake van binnen hun bevoegdheid vallende aangelegenheden over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal
van hun lidstaten die Partij bij dit Protocol zijn. Bedoelde organisaties oefenen hun stemrecht niet uit indien een van hun
lidstaten zijn stemrecht uitoefent, en omgekeerd.
Artikel 23
De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is depositaris
van dit Protocol.
Artikel 24
1.
Dit Protocol staat open voor ondertekening en dient te
worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door Staten en
regionale organisaties voor economische integratie die Partij bij
het Verdrag zijn. Het staat open voor ondertekening van 16
maart 1998 tot en met 15 maart 1999 op de zetel van de
Verenigde Naties te New York. Dit Protocol staat open voor
toetreding vanaf de dag na de datum waarop het is gesloten
voor ondertekening. De akten van bekrachtiging, aanvaarding,
goedkeuring of toetreding dienen te worden nedergelegd bij de
depositaris.
2.
Een regionale organisatie voor economische integratie die
Partij wordt bij dit Protocol zonder dat ØØn van haar lidstaten
Partij is, is gebonden aan alle verplichtingen ingevolge dit Protocol. Wanneer ØØn of meer lidstaten van een dergelijke organisatie Partij zijn bij dit Protocol, komen de organisatie en haar
lidstaten hun onderscheiden verantwoordelijkheden overeen
met betrekking tot de nakoming van hun verplichtingen ingevolge dit Protocol. In dergelijke gevallen zijn de organisatie en
haar lidstaten niet gerechtigd de uit het Protocol voortvloeiende
rechten gelijktijdig uit te oefenen.
3.
In hun akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding geven regionale organisaties voor economische integratie de omvang van hun bevoegdheid terzake van
door dit Protocol geregelde aangelegenheden aan. Deze organisaties doen tevens kennisgeving aan de depositaris, die op zijn
beurt de Partijen in kennis stelt, van belangrijke wijzigingen
betreffende de omvang van hun bevoegdheid.
Artikel 25
1.
Dit Protocol treedt in werking op de negentigste dag na
de datum waarop ten minste vijfenvijftig Partijen bij het Ver-
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drag, waaronder in bijlage I opgenomen Partijen van wie de
totale kooldioxide-emissies ten minste vijfenvijftig procent van
de totale kooldioxide-emissies in 1990 van de in bijlage I opgenomen Partijen bedroegen, hun akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben nedergelegd.
2.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Ðde totale
kooldioxide-emissies in 1990 van de in bijlage I opgenomen
Partijen verstaan de hoeveelheid die op of voor de datum van
aanneming van dit Protocol door de in bijlage I opgenomen
Partijen is medegedeeld in hun eerste in overeenstemming met
artikel 12 van het Verdrag gedane nationale mededelingen.
3.
Voor elke Staat of regionale organisatie voor economische
integratie die dit Protocol bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt,
dan wel hiertoe toetreedt, nadat aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden voor inwerkingtreding is voldaan, treedt
dit Protocol in werking op de negentigste dag volgend op de
datum van nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.
4.
Voor de toepassing van dit artikel wordt een door een
regionale organisatie voor economische integratie nedergelegde
akte niet meegeteld naast de door haar lidstaten nedergelegde
akten.
Artikel 26
Bij dit Protocol kan geen enkel voorbehoud worden gemaakt.
Artikel 27
1.
Na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop dit Protocol voor een Partij in
werking is getreden, kan die Partij dit Protocol opzeggen
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de depositaris.
2.
De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van
een termijn van een jaar te rekenen vanaf de datum waarop
de depositaris de kennisgeving van opzegging heeft ontvangen,
of op enige latere in bedoelde kennisgeving vermelde datum.
3.
Een Partij die het Verdrag heeft opgezegd, wordt geacht
ook dit Protocol te hebben opgezegd.
Artikel 28
Het oorspronkelijke exemplaar van dit Protocol, waarvan de
Arabische, de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en
de Spaanse tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd
bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Gedaan te Kyoto op elf december negentienhonderd zevenennegentig.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren
gemachtigd, dit Protocol op de aangegeven data hebben ondertekend.
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Bijlage A
Broeikasgassen
Kooldioxide (CO2)
Methaan (CH4)
Distikstofoxide (N2O)
Onvolledig gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK’s)
Perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s)
Zwavelhexafluoride (SF6)
Sectoren/categorieºn bronnen
Energie
 Brandstofverbranding
 Energieproducerende industrieºn
 Verwerkende industrieºn en bouw
 Transport
 Andere sectoren
 Overige
 Vluchtige emissies uit brandstoffen
 Vaste brandstoffen
 Olie en aardgas
 Overige
Productieprocessen
 Minerale producten
 Chemische industrie
 Metaalproductie
 Overige productie
 Productie van gehalogeneerde koolwaterstoffen en zwavelhexafluoride
 Verbruik van gehalogeneerde koolwaterstoffen en zwavelhexafluoride
 Overige
Gebruik van oplosmiddelen en andere producten
Landbouw
 Darmgisting
 Mestbeheer
 Rijstteelt
 Landbouwgronden
 Voorgeschreven afbranding van savannes
 Verbranding van agrarische residuen
 Overige
Afval
 Storten van vast afval op het land
 Afvalwaterzuivering
 Afvalverbranding
 Overige
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Bijlage B
(percentage van referentiejaar of -periode)
Partij

Australiº

Gekwantificeerde verplichtingen inzake
emissiebeperking of -reductie

108

Belgiº

92

Bulgarije (*)

92

Canada

94

Denemarken

92

Duitsland

92

Estland (*)

92

Europese Gemeenschap

92

Finland

92

Frankrijk

92

Griekenland

92

Hongarije (*)

94

Ierland

92

IJsland

110

Italiº

92

Japan

94

Kroatiº (*)

95

Letland (*)

92

Liechtenstein

92

Litouwen (*)

92

Luxemburg

92

Monaco

92

Nederland

92

Nieuw-Zeeland

100

Noorwegen

101

Oekraïne (*)

100

Oostenrijk

92

Polen (*)

94

Portugal

92

Roemeniº (*)
Russische Federatie (*)

92
100

Sloveniº (*)

92

Slowakije (*)

92

Spanje

92

Tsjechiº (*)

92

Verenigde Staten van Amerika (*)

93

Verenigd Koninkrijk van Groot-Britanniº en Noord-Ierland

92

Zweden

92

Zwitserland

92

(*) Landen die een overgang naar een markteconomie doormaken.
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BIJLAGE II
TABEL VAN DE EMISSIENIVEAUS DIE VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN ZIJN
VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4 VAN HET PROTOCOL VAN KYOTO
(percentage van het niveau in het referentiejaar of de referentieperiode)
Gekwantificeerde verplichting inzake emissiebeperking of -reductie
vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Protocol van Kyoto

Europese Commissie

92 %

Belgiº

92,5 %

Denemarken

79 %

Duitsland

79 %

Griekenland

125 %

Spanje

115 %

Frankrijk

100 %

Ierland

113 %

Italiº

93,5 %

Luxemburg

72 %

Nederland

94 %

Oostenrijk

87 %

Portugal

127 %

Finland

100 %

Zweden

104 %

Verenigd Koninkrijk

87,5 %

BIJLAGE III
VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 24, LID 3, VAN HET
PROTOCOL VAN KYOTO
De volgende staten zijn momenteel lid van de Europese Gemeenschap: het Koninkrijk Belgiº, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de
Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de
Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniº en
Noord-Ierland.
De Europese Gemeenschap verklaart dat zij, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
en met name artikel 174, lid 4, bevoegd is om internationale verdragen te sluiten en de daaruit voortvloeiende
verplichtingen na te komen voorzover die bijdragen tot het nastreven van de volgende doelstellingen:
 behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
 bescherming van de gezondheid van de mens;
 behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen.
Voorts verklaart de Europese Gemeenschap dat zij over aangelegenheden waarop dit Protocol van toepassing is, reeds
juridische instrumenten heeft vastgesteld die voor haar lidstaten verbindend zijn.
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging
van Richtlijn 96/61/EG van de Raad
(2002/C 75 E/04)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 581 def.  2001/0245(COD)
(Door de Commissie ingediend op 23 oktober 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,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Het Groenboek over de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie (1) heeft in geheel Europa
een discussie op gang gebracht over de geschiktheid en
het mogelijk functioneren van de handel in de uitstoot van
broeikasgas binnen de Europese Unie: In het Europees
Programma inzake Klimaatverandering (2) zijn communautaire beleidsplannen en -maatregelen overwogen
door middel van een proces met vele belanghebbenden,
waaronder een kaderregeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten in de Gemeenschap op basis van het
Groenboek. In zijn conclusies van 8 maart 2001 erkende
de Raad het bijzondere belang van het Programma inzake
Klimaatverandering en het werk op basis van het Groenboek en onderstreepte hij de dringende noodzaak van
concrete acties op communautair niveau.
(2) Het zesde milieuactieprogramma: Milieu 2010: Onze toekomst, onze keuze (3) noemt de klimaatverandering als
prioriteit voor actie en voorziet in de invoering van een
voor de gehele Gemeenschap geldende regeling voor de
handel in uitstootrechten tegen 2005. Dit programma erkent dat de Gemeenschap gehouden is in de periode van
2008 tot en met 2012 8 % minder broeikasgassen uit te
stoten dan in 1990 en dat op langere termijn het niveau
van de mondiale uitstoot van broeikasgassen vergeleken
met dat van 1990 met omstreeks 70 % moet worden verminderd.
(1) COM(2000) 87 def.
(2) COM(2000) 88 def.
(3) COM(2001) 31 def.

(3) Het uiteindelijke doel van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, dat is goedgekeurd bij Besluit 94/69/EG van de Raad van 15 december
1993 betreffende het sluiten van het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake klimaatverandering (4), is te komen tot stabilisering van de concentraties broeikasgas in
de atmosfeer op een peil dat gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt.

(4) Het protocol van Kyoto, dat is goedgekeurd bij Besluit van
de Raad . ./. . . van . . . [betreffende de sluiting van het
protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde
Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen] zal,
zodra het in werking is getreden, de Gemeenschap en de
lidstaten ertoe verplichten hun totale antropogene uitstoot
van broeikasgassen als vermeld in Bijlage A bij het protocol, in de periode van 2008 tot en met 2012 ten opzichte van het peil van 1990 met 8 % te verlagen.

(5) De Gemeenschap en haar lidstaten zijn overeengekomen
gezamenlijk aan hun verplichtingen krachtens het protocol van Kyoto, om de antropogenede uitstoot van broeikasgassen te verminderen, te voldoen, overeenkomstig Besluit . ./. . . van de Raad [van . . ., betreffende de sluiting
van het protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen].

(6) Beschikking 93/389/EEG van de Raad van 24 juni 1993
inzake een bewakingssysteem voor de uitstoot van CO2 en
andere broeikasgasemissies (5), gewijzigd bij, voorziet in
een systeem voor de bewaking van de broeikasgasuitstoot
en de evaluatie van de vooruitgang die wordt geboekt met
de nakoming van de ten aanzien van deze uitstoot aangegane verplichtingen. Dit systeem zal de lidstaten bijstaan
bij de vaststelling van de totale hoeveelheid door hen toe
te wijzen rechten.

(7) Gemeenschapsbepalingen inzake de toewijzing van uitstootrechten door de lidstaten zijn noodzakelijk om de
integriteit van de interne markt te helpen bewaren en
om mededingingsvervalsingen te voorkomen.
(4) PB L 33 van 7.2.1994, blz 11.
(5) PB L 167 van 9.7.1993, blz 31. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 1999/296/EG (PB L 117 van 5.5.1999, blz. 35).
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(8) De lidstaten dienen ervoor te zorgen, dat de exploitanten
van bepaalde activiteiten hun uitstoot van in verband met
deze activiteiten gespecificeerde broeikasgassen bewaken
en hierover verslag uitbrengen.
(9) De lidstaten dienen regels vast te leggen inzake de straffen
die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen
van deze richtlijn en er zorg voor te dragen dat zij worden uitgevoerd. Deze straffen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
(10) Ter wille van doorzichtigheid, dient het publiek toegang te
hebben tot informatie over de toewijzing van uitstootrechten en tot de resultaten van de uitstootbewaking, zulks
enkel onder voorbehoud van de in Richtlijn 90/313/EEG
van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot
milieu-informatie (1) voorziene beperkingen.
(11) De lidstaten moeten een verslag indienen over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, dat is opgesteld op grond
van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23 december
1991 tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over bepaalde richtlijnen op milieugebied (2).
(12) Daar de nodige maatregelen ter uitvoering van de onderhavige richtlijn maatregelen van algemene strekking zijn
in de zin van artikel 2 van het 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.
(13) Richtlijn 96/61/EG van de van 24 september 1996 inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (4) behelst een algemene kaderregeling inzake de preventie en bestrijding van verontreiniging, waarbinnen vergunningen voor broeikasgasemissies kunnen worden verleend. Richtlijn 96/61/EG dient aldus te worden gewijzigd,
dat geen emissiegrenswaarden worden vastgesteld voor de
directe broeikasgasemissies van een installatie die onder
deze richtlijn valt, onverminderd andere eisen uit hoofde
van Richtlijn 96/61/EG.
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richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te
verwezenlijken.
(15) Deze richtlijn is verenigbaar met het VN-Klimaatveranderingsverdrag en het protocol van Kyoto. Zij dient in het
licht van de ontwikkelingen op dit gebied te worden
geºvalueerd om rekening te kunnen houden met de ervaring die met de tenuitvoerlegging ervan wordt opgedaan
en met de vooruitgang die met de bewaking van de uitstoot van broeikasgassen wordt geboekt.
(16) De handel in uitstootrechten dient deel uit te maken van
een alomvattend, samenhangend pakket van beleidsplannen en -maatregelen die door de lidstaten en op gemeenschapsvlak worden uitgevoerd. Onverminderd de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag is het,
wanneer activiteiten onder de communautaire regeling
voor de handel in uitstootrechten vallen, passend rekening
te houden met het niveau van belastingen waarmee dezelfde doelstellingen worden nagestreefd. Bij de herziening
van de richtlijn dient te worden nagegaan in hoeverre
deze doelstellingen zijn bereikt.
(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,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Deze richtlijn behelst een gemeenschapsregeling voor de handel
in broeikasgasuitstootrechten, teneinde de uitstoot van broeikasgassen op een kosten-ºfficiente wijze te verminderen.
Artikel 2
Toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn is van toepassing op de uitstoot als gevolg
van de in Bijlage I genoemde activiteiten, van in verband met
deze activiteiten gespecificeerde broeikasgassen.

(14) Daar de doelstellingen van het overwogen optreden, de
invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten in de Gemeenschap, niet voldoende door
de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve
wegens de omvang en de gevolgen van het overwogen
optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze

2.
Deze richtlijn is van toepassing, onverminderd eventuele
uit Richtlijn 96/61/EG voortvloeiende vereisten met betrekking
tot energie-efficiºntie.

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

a) Ðuitstootrecht: het overeenkomstig de bepalingen van deze
richtlijn overdraagbare recht om, uitsluitend ten einde aan
de eisen van deze richtlijn te voldoen, gedurende een bepaalde periode, ØØn ton kooldioxide-equivalent uit te stoten;

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

158
377
184
257

van
van
van
van

23.6.1990, blz. 56.
31.12.1990, blz. 48.
17.7.1999, blz. 23.
10.10.1996, blz. 26.

Artikel 3
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
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b) Ðuitstoot: de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer
door in de installatie aanwezige bronnen;
c) Ðbroeikasgassen: de in Bijlage II bedoelde gassen;
d) Ðvergunning voor broeikasgasuitstoot: de overeenkomstig
de artikelen 5 en 6 verleende vergunning;
e) Ðinstallatie: een stationaire technische eenheid waar ØØn of
meer van de in Bijlage I genoemde activiteiten plaatsvinden;
f) Ðexploitant: elke persoon die de installatie exploiteert of
beheert dan wel, wanneer de nationale wetgeving daarin
voorziet, aan wie de economische zeggenschap over het
technisch functioneren van de installatie is toevertrouwd;
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Artikel 6
Voorwaarden voor en inhoud van de vergunning
1.
De bevoegde autoriteit verleent een vergunning waarin
toestemming wordt verleend broeikasgas uit de gehele installatie of een deel daarvan uit te stoten, indien zij ervan overtuigd
is dat de exploitant in staat is de uitstoot te bewaken en hierover verslag uit te brengen.
Een vergunning kan betrekking hebben op een of meer installaties op dezelfde plaats, die door dezelfde exploitant wordt
geºxploiteerd.
2.

Vergunningen voor broeikasgasuitstoot bevatten:

a) de naam en het adres van de exploitant;
g) Ðpersoon: elke natuurlijke en rechtspersoon;
h) Ðhet publiek: een of meer personen en, overeenkomstig de
nationale wetgeving of het gebruik, verenigingen, organisaties of groepen personen;
i) Ðton kooldioxide-equivalent: een metrische ton kooldioxide
(CO2) of een hoeveelheid van een van de andere in Bijlage II
genoemde broeikasgassen met een gelijkwaardig aardopwarmingspotentieel.
Artikel 4
Vergunningen voor broeikasgasuitstoot
De lidstaten dragen ervoor zorg dat vanaf 1 januari 2005, geen
enkele installatie een in Bijlage I genoemde activiteit verricht
welke een uitstoot van broeikasgas tot gevolg heeft die met
deze activiteit verband houdt, tenzij haar exploitant in het bezit
is van een door een bevoegde autoriteit overeenkomstig de
artikelen 5 en 6 verleende vergunning.
Artikel 5
Aanvragen van vergunningen
Een tot de bevoegde autoriteit gerichte aanvraag van een vergunning voor broeikasgasuitstoot omvat een beschrijving van:
a) de installatie en haar activiteiten;
b) de grond- en hulpstoffen, waarvan het gebruik waarschijnlijk tot uitstoot zal leiden;

b) een beschrijving van de activiteiten en de uitstoot van de
installatie;
c) de vereisten voor de bewaking, waarbij de bewakingsmethode en de frequentie worden aangegeven;
d) de vereisten inzake het uitbrengen van verslagen; en
e) de verbintenis, binnen drie maanden na het einde van elk
kalenderjaar, een hoeveelheid uitstootrechten af te geven die
gelijk is aan de totale uitstoot van de installatie voor dat
jaar, zoals geverifieerd overeenkomstig artikel 15.
Artikel 7
Wijzigingen in installaties
De exploitant stelt de bevoegde autoriteit in kennis van elke
voorgenomen wijziging in de aard of de werking, dan wel van
een voorgenomen uitbreiding van de installatie, waarvoor mogelijk een aanpassing van de vergunning vereist is. Zo nodig
past de bevoegde autoriteit de vergunning aan.
Bij een verandering in de identiteit van de exploitant van de
installatie, past de bevoegde autoriteit de vergunning aan, door
er de naam en het adres van de nieuwe exploitant op te vermelden.
Artikel 8
Coördinatie met Richtlijn 96/61/EC

c) de bronnen van de uitstoot uit de installatie en
d) de maatregelen die zijn voorgenomen om de uitstoot in het
milieu te bewaken, zulks in overeenstemming met de overeenkomstig artikel 14 aangenomen richtsnoeren.
De aanvraag omvat tevens een niet-technische samenvatting
van de in de eerste alinea bedoelde gegevens.

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat wanneer installaties activiteiten verrichten die in Bijlage I
bij Richtlijn 96/61/EC zijn vermeld, de voorwaarden van en de
procedure voor het verlenen van een vergunning voor broeikasgasuitstoot worden gecoördineerd met die voor de in die
richtlijn bepaalde vergunning. De in de artikelen 5, 6 en 7 van
de onderhavige Richtlijn vastgestelde eisen kunnen worden opgenomen in de in Richtlijn 96/61/EG vastgelegde procedure of
procedures.
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Artikel 9
Nationaal toewijzingsplan
1.
Voor elke in artikel 11, leden 1 en 2, bedoelde termijn
stelt elke lidstaat een nationaal plan op, waarin hij het totale
aantal uitstootrechten vermeldt dat hij voornemens is voor die
periode toe te wijzen, alsmede de manier waarop hij voornemens is deze rechten toe te wijzen. Het plan wordt gebaseerd
op objectieve en doorzichtige criteria, met inbegrip van die
welke in Bijlage III zijn vermeld.
Voor de in artikel 11, lid 1, genoemde termijn wordt het plan
uiterlijk op 31 maart 2004 gepubliceerd en aan de Commissie
en de overige lidstaten medegedeeld. Voor latere perioden,
wordt het plan ten minste achttien maanden voor de aanvang
van de desbetreffende periode gepubliceerd en aan de Commissie en de andere lidstaten medegedeeld.
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de toewijzing van die uitstootrechten aan de exploitant van elke
installatie. Dit besluit wordt ten minste twaalf maanden voor
het begin van die termijn genomen en is gebaseerd op het
nationale toewijzingsplan dat is ontwikkeld volgens artikel 9
en in overeenstemming met artikel 10, met inachtneming van
de opmerkingen van het publiek.
3.
Krachtens lid 1 of lid 2 genomen besluiten zijn in overeenstemming met de eisen van het Verdrag, inzonderheid met
de artikelen 87 en 88. Bij hun besluit over de toewijzing houden de lidstaten rekening met de noodzaak uitstootrechten
beschikbaar te houden voor nieuwkomers.
4.
De bevoegde autoriteit kent elk jaar tegen 28 februari van
dat jaar voor de in lid 1 of 2 bedoelde termijn een percentage
toe van de totale hoeveelheid uitstootrechten.
Artikel 12

2.
De nationale toewijzingsplannen worden bestudeerd door
het in artikel 23, lid 1, bedoelde comitØ.
3.
Binnen drie maanden na de mededeling van een nationaal
toewijzingsplan door een lidstaat krachtens lid 1, kan de Commissie het plan, of een deel daarvan, verwerpen indien het niet
met de in Bijlage III genoemde criteria of met artikel 10 verenigbaar is. De lidstaten nemen pas een besluit krachtens artikel 11, lid 1 of lid 2, indien de voorgestelde wijzigingen door
de Commissie zijn aanvaard.

Overdracht, afgifte en intrekking van rechten
1.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat tussen personen binnen de Gemeenschap uitstootrechten kunnen worden overgedragen, zonder andere beperkingen dan die welke opgenomen zijn in of vastgesteld krachtens deze richtlijn.
2.
De lidstaten dragen ervoor zorg, dat de door een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat toegekende rechten
als geldig worden erkend voor de nakoming van de verplichtingen van een exploitant ingevolge lid 3.

Artikel 10
Toewijzingsmethode
1.
Voor de termijn van drie jaar die op 1 januari 2005 een
aanvang neemt, wijzen de lidstaten de uitstootrechten om niet
toe.
2.
De Commissie stelt een geharmoniseerde toewijzingsmethode vast voor de periode van vijf jaar die op 1 januari
2008 een aanvang neemt, overeenkomstig de in artikel 23,
lid 2, bedoelde procedure.

3.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat, uiterlijk op 31 maart
van ieder jaar, de exploitant van iedere installatie een aantal
uitstootrechten afgeeft dat gelijk is aan de totale uitstoot van
die installatie gedurende het voorafgaande kalenderjaar, zoals
geverifieerd overeenkomstig artikel 15, en dat deze vervolgens
worden ingetrokken.
4.
De lidstaten nemen de noodzakelijke maatregelen om
ervoor zorg te dragen dat uitstootrechten op elk moment kunnen worden ingetrokken op verzoek van de persoon die deze
in zijn bezit heeft.

Artikel 11

Artikel 13

Toewijzing en verlening van uitstootrechten

Geldigheid van uitstootrechten

1.
Voor de termijn van drie jaar die op 1 januari 2005 een
aanvang neemt, neemt iedere lidstaat een besluit over de totale
hoeveelheid uitstootrechten die hij voor die periode zal toewijzen en over de toewijzing van deze uitstootrechten aan de
exploitant van elke installatie. Dit besluit wordt ten minste
drie maanden voor het begin van die periode genomen en is
gebaseerd op het nationale toewijzingsplan dat is ontwikkeld
volgens artikel 9 en in overeenstemming met artikel 10, met
inachtneming van de opmerkingen van het publiek.

1.
Uitstootrechten zijn geldig voor de uitstoot in de in artikel 11, lid 1 of lid 2, bedoelde termijn waarvoor zij zijn
verleend.

2.
Voor de termijn van vijf jaar die op 1 januari 2008 een
aanvang neemt en voor elke volgende termijn van vijf jaar,
neemt iedere lidstaat een besluit over de totale hoeveelheid
uitstootrechten die hij voor die periode zal toewijzen en over

2.
Drie maanden na het begin van de eerste termijn van vijf
jaar als bedoeld in artikel 11, lid 2, worden uitstootrechten die
niet meer geldig zijn en die niet overeenkomstig artikel 12,
lid 3, zijn afgegeven en ingetrokken, door de bevoegde autoriteit ingetrokken.
De lidstaten kunnen personen uitstootrechten toekennen voor
de lopende termijn, ter vervanging van uitstootrechten die zij
bezaten en die krachtens de eerste alinea zijn ingetrokken.
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3.
Drie maanden na het begin van elke volgende termijn van
vijf jaar als bedoeld in artikel 11, lid 2, worden uitstootrechten
die niet meer geldig zijn en die niet overeenkomstig artikel 12,
lid 3, zijn afgegeven en ingetrokken, door de bevoegde autoriteit ingetrokken.

De lidstaten kennen personen uitstootrechten toe voor de lopende termijn, ter vervanging van uitstootrechten die zij bezaten en die krachtens de eerste alinea zijn ingetrokken.

Artikel 14
Richtsnoeren voor de bewaking van en het uitbrengen
van verslagen over de uitstoot
1.
De Commissie stelt richtsnoeren vast voor de bewaking
van en het uitbrengen van verslagen over de uitstoot, als gevolg
van de in Bijlage I genoemde activiteiten, van met deze activiteiten samenhangende broeikasgassen, overeenkomstig de in
artikel 23, lid 2, bedoelde procedure. De richtsnoeren worden
gebaseerd op de in Bijlage IV vermelde beginselen voor de
bewaking en verslaguitbrenging.
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fend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze
bepalingen uiterlijk op 31 december 2003 aan de Commissie
mede en melden onverwijld eventuele wijzigingen daarvan.

2.
De lidstaten maken de namen bekend van exploitanten
die inbreuk maken op nationale bepalingen welke in overeenstemming met deze richtlijn zijn vastgesteld.

3.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat aan elke exploitant
die tegen 31 maart van elk jaar niet voldoende uitstootrechten
heeft afgegeven ter dekking van zijn uitstoot in het voorafgaande jaar, een boete wegens een bovenmatige uitstoot
wordt opgelegd. De boete wegens bovenmatig uitstoot bedraagt
100 euro, dan wel, zo dit bedrag hoger is, tweemaal de gemiddelde marktprijs tussen 1 januari en 31 maart van dat jaar
voor uitstootrechten die geldig zijn voor de uitstoot in het
voorafgaande jaar voor elke ton door de installatie uitgestoten
kooldioxide-equivalent waarvoor de exploitant geen uitstootrechten heeft afgegeven. De betaling van de boete wegens bovenmatige uitstoot ontslaat de exploitant niet van de verplichting, bij de afgifte van uitstootrechten in verband met het
volgende kalenderjaar, een hoeveelheid uitstootrechten af te
geven die gelijk is aan deze bovenmatige uitstoot.

2.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat de uitstoot wordt
bewaakt volgens de richtsnoeren.

3.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat iedere exploitant van
een installatie emissie over de uitstoot van de installatie in elk
kalenderjaar aan het eind van dat jaar verslag uitbrengt aan de
bevoegde autoriteit overeenkomstig de richtsnoeren.

Artikel 15
Verificatie
De lidstaten dragen ervoor zorg dat de door de exploitanten
overeenkomstig artikel 14, lid 3, ingediende verslagen worden
geverifieerd volgens de in Bijlage V vermelde criteria en dat de
bevoegde autoriteit daarvan in kennis wordt gesteld.

De lidstaten dragen ervoor zorg dat een exploitant wiens verslag over de uitstoot tijdens het voorafgaande jaar, overeenkomstig de in Bijlage V genoemde criteria tegen 31 maart van het
lopende jaar niet als bevredigend is geverifieerd, geen uitstootrechten meer mag overdragen, totdat een verslag van die exploitant als bevredigend is geverifieerd.

4.
In de driejarige termijn die op 1 januari 2005 een aanvang neemt, leggen de lidstaten een lagere boete wegens bovenmatige uitstoot op; deze bedraagt 50 euro, dan wel, zo dit
bedrag hoger is, tweemaal de gemiddelde marktprijs tussen
1 januari en 31 maart van dat jaar voor uitstootrechten die
geldig zijn voor uitstoot tijdens het voorafgaande jaar voor elke
ton door de installatie uitgestoten kooldioxide-equivalent waarvoor de exploitant geen uitstootrechten heeft afgegeven. De
betaling van de boete ontslaat de exploitant niet van de verplichting, bij de afgifte van uitstootrechten in verband met het
volgende kalenderjaar, een hoeveelheid uitstootrechten af te
geven die gelijk is aan deze bovenmatige uitstoot.

Artikel 17
Toegang tot informatie
De besluiten tot toewijzing van uitstootrechten en de krachtens
de broeikasgasuitstootvergunning vereiste uitstootverslagen
welke in het bezit zijn van de bevoegde autoriteit, worden
voor het publiek beschikbaar gesteld, behoudens de in artikel 3, leden 2 en 3, van Richtlijn 90/313/EEG vastgelegde beperkingen.

Artikel 18
Artikel 16
Straffen
1.
De lidstaten stellen de regels vast inzake de straffen die
van toepassing zijn op schendingen van de ter uitvoering van
deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle
maatregelen die nodig zijn om de uitvoering van deze straffen
te verzekeren. De aldus vastgestelde straffen moeten doeltref-

Bevoegde autoriteit
De lidstaten zorgen voor de nodige administratieve regelingen,
met inbegrip van de aanwijzing van de passende bevoegde
autoriteit of autoriteiten, voor de tenuitvoerlegging van deze
richtlijn. Wanneer meer dan ØØn bevoegde autoriteit wordt
aangewezen, moet het werk van deze autoriteiten uit hoofde
van deze richtlijn worden gecoördineerd.
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Artikel 19
Registers
1.
De lidstaten stellen een register in en houden dat bij,
teneinde te zorgen voor de nauwkeurige registratie van de
verlening, het bezit en de overdracht en intrekking van uitstootrechten. De lidstaten kunnen hun registers in een geconsolideerd systeem samen met een of meer andere lidstaten
onderhouden.

2.
Elke persoon kan uitstootrechten bezitten. De registers
houden afzonderlijke rekeningen bij om de uitstootrechten te
registreren die iedere persoon wie uitstootrechten worden verleend of overgedragen, bezit.

3.
Voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn stelt de Commissie overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, bedoelde procedure een verordening vast inzake een gestandaardiseerd en
beveiligd stelsel van registers in de vorm van elektronische
gegevensbanken, die gemeenschappelijke gegevens bevatten
om de verlening, het bezit, de overdracht en de intrekking
van uitstootrechten te volgen, om voor de nodige geheimhouding te zorgen en om te waarborgen dat er geen overdrachten
geschieden met uit het protocol van Kyoto voortvloeiende verplichtingen onverenigbaar zijn.
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wordt tegen 31 mei 2005 aan de Commissie toegezonden. Het
verslag wordt opgesteld aan de hand van een vragenlijst of
ontwerp dat door de Commissie is uitgewerkt in overeenstemming met de procedure van artikel 6 van Richtlijn 91/692/EEG.
De vragenlijst of het ontwerp wordt ten minste zes maanden
voor de uiterste termijn voor het inzenden van het eerste verslag aan de lidstaten toegezonden.
2.
De Commissie publiceert op basis van de in lid 1 bedoelde verslagen binnen drie maanden na ontvangst van de
verslagen van de lidstaten een verslag over de tenuitvoerlegging
van deze richtlijn.
3.
De Commissie organiseert een uitwisseling, tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, van gegevens betreffende
ontwikkelingen in verband met de verlening van uitstootrechten, het functioneren van de registers, de bewaking, de verslaguitbrenging, de verificatie en de naleving.
Artikel 22
Wijzigingen van Bijlage III
De Commissie kan Bijlage III overeenkomstig de in artikel 23,
lid 2, bedoelde procedure wijzigen op grond van de in artikel 21 bedoelde verslagen en van de ervaring die met de tenuitvoerlegging van deze richtlijn is opgedaan.

Artikel 20
Centrale administrateur

Artikel 23

1.
De Commissie benoemt een centrale administrateur voor
het bijhouden van een onafhankelijk transactieregister waarin
de verlening, het bezit, de overdracht en de intrekking van
uitstootrechten worden vastgelegd.

ComitØ

2.
De centrale administrateur oefent via het onafhankelijk
transactieregister een geautomatiseerde controle uit op elke
transactie in de registers, om te verzekeren dat er bij de verlening, de overdracht en de intrekking van uitstootrechten geen
onregelmatigheden geschieden.

3.
Wanneer bij de geautomatiseerde controle onregelmatigheden worden vastgesteld, stelt de centrale administrateur de
betrokken lidstaat of lidstaten daarvan in kennis, welke de
onderhavige transactie of alle verdere transacties in verband
met de betrokken uitstootrechten niet registreren totdat de
onregelmatigheden zijn opgelost.

Artikel 21
Uitbrenging van verslagen door de lidstaten
1.
Elk jaar brengen de lidstaten de Commissie verslag uit
over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn. In dit verslag
wordt bijzondere aandacht besteed aan de regelingen voor de
toewijzing van uitstootrechten, het functioneren van de nationale registers, de toepassing van richtsnoeren voor bewaking en
verslaguitbrenging, de verificatie en aangelegenheden die met
de naleving van de richtlijn verband houden. Het eerste verslag

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 8 van
Beschikking 93/389/EEG ingestelde comitØ.
2.
In de gevallen waarin naar dit artikel wordt verwezen, is
de regelgevende procedure van artikel 5 van Besluit
1999/468/EG met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van
dat besluit van toepassing.
3.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt op drie maanden vastgesteld.
Artikel 24
Raakpunten met andere regelingen voor de handel in
broeikasgasuitstoot
1.
De Gemeenschap kan overeenkomstig artikel 300 van het
Verdrag overeenkomsten met andere landen sluiten om te zorgen voor de wederzijdse erkenning van uitstootrechten op
grond van de communautaire regeling voor de handel in uitstootrechten voor broeikasgassen en andere regelingen voor de
handel in uitstootrechten voor broeikasgassen.
2.
Wanneer een overeenkomst als bedoeld in lid 1 is gesloten, stelt de Commissie overeenkomstig de in artikel 23, lid 2,
bedoelde procedure alle noodzakelijke bepalingen in verband
met de wederzijdse erkenning van uitstootrechten op.
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Artikel 25

b) welke geharmoniseerde toewijzingsmethode noodzakelijk is;

Wijziging van Richtlijn 96/61/EG

c) of kredieten van projectmechanismen kunnen worden gebruikt;

Aan lid 3 van artikel 9 van Richtlijn 96/61/EG wordt de volgende alinea toegevoegd:
ÐWanneer broeikasgasemissies vanuit een installatie in Bijlage I bij Richtlijn . ./. . ./EG van het Europees Parlement en
de Raad van . . ., [tot vaststelling van een regeling voor de
handel in broeikasgasuitstootrechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de
Raad] (*) in verband met een in die installatie verrichte
activiteit worden vermeld, omvat de vergunning geen emissiegrenswaarde voor directe emissies van dat gas, tenzij het
noodzakelijk is te verzekeren dat geen significante plaatselijke verontreiniging wordt veroorzaakt. Waar nodig
schrappen de bevoegde autoriteiten de emissiegrenswaarde
uit de vergunning.
___________
(*) PB L . . .
Artikel 26
Evaluatie

d) hoe het gesteld is met de verhouding van de handel in
uitstootrechten tot andere beleidsplannen en -maatregelen
die op nationaal en communautair vlak worden uitgevoerd,
daaronder begrepen belastingmaatregelen die dezelfde doeleinden nastreven en
e) of het passend is dat er ØØn enkel communautair register is.
De Commissie dient dit verslag tegen 30 juni 2006 bij het
Europees Parlement en de Raad in, zo nodig vergezeld van
voorstellen.
Artikel 27
Tenuitvoerlegging
De lidstaten doen de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke en
administratiefrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 31 december 2003 aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. De
Commissie stelt de andere lidstaten van deze wettelijke, bestuursrechtelijke, administratiefrechtelijkre bepalingen in kennis.

1.
Uitgaande van de bij de bewaking van broeikasgasuitstoot
gemaakte vooruitgang, kan de Commissie tegen 31 december
2004 het Europees Parlement en de Raad een voorstel voorleggen om Bijlage I aldus te wijzigen dat deze ook andere
activiteiten en uitstoot van andere in Bijlage II genoemde broeikasgassen omvat.

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

2.
Uitgaande van de ervaring met de toepassing van deze
richtlijn en de bij de bewaking van broeikasgasuitstoot gemaakte vooruitgang, alsmede in het licht van de ontwikkelingen in internationaal verband, kan de Commissie een verslag
opstellen over de toepassing van deze richtlijn en daarbij bezien:

Inwerkingtreding

a) of Bijlage I dient te worden gewijzigd om andere activiteiten
en de uitstoot van andere in Bijlage II vermelde broeikasgassen hierin op te nemen, met het oogmerk de economische doelmatigheid van de regeling verder te vergroten;

Artikel 28

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 29
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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BIJLAGE I
CATEGORIE¸N ACTIVITEITEN ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2 (LID 1), 3, 4, 14 (LID 1) EN 26
1. Installaties of delen van installaties, gebruikt voor onderzoek, ontwikkeling en beproeving van nieuwe producten
vallen niet onder deze richtlijn.
2. Onderstaande grenswaarden hebben over het algemeen betrekking op productie of productiecapaciteit. Wanneer een
exploitant verscheidene activiteiten verricht die, in dezelfde installatie of op hetzelfde bedrijfsterrein, onder dezelfde
subrubriek vallen, worden de capaciteiten van dergelijke activiteiten bij elkaar opgeteld.
Activiteiten

Broeikasgassen

Energieactiviteiten
Verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan
20 MW (met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of
stadsafval)

Kooldioxide

Olieraffinaderijen

Kooldioxide

Cokesovens

Kooldioxide

Productie en verwerking van ferrometalen
Roost- of sinterinstallaties voor metaalerts (waaronder sulfide-erts)

Kooldioxide

Installaties voor de vervaardiging van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting)
inclusief continugieten, met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur

Kooldioxide

Delfstoffenindustrie
Installaties voor de vervaardiging van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag of de bereiding van kalk in draaiovens met een
productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag, dan wel in andere ovens met een
productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

Kooldioxide

Installatie voor de vervaardiging van glas, inclusief glasvezel, met een smeltcapaciteit van
meer dan 20 ton per dag.

Kooldioxide

Installaties voor de vervaardiging van ceramische producten door vuren, in het bijzonder dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een
productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag en/of met een ovencapaciteit van meer
dan 4 m3 en met een zetdichtheid per oven van meer dan 300 kg/ m3.

Kooldioxide

Overige activiteiten
Fabrieken voor de vervaardiging van
a) pulp uit hout of andere vezelhoudende materialen

Kooldioxide

b) papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag

Kooldioxide
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BIJLAGE II
BROEIKASGASSEN ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 3 EN 26
Kooldioxide (CO2)
Methaan (CH4)
Lachgas (N2O)
Fluorkoolwaterstoffen (HFC’s)
Perfluorkoolstof (PFC’s)
Zwavelhexafluoride (SF6)

BIJLAGE III
CRITERIA VOOR NATIONALE TOEWIJZINGSPLANNEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9
1. De totale hoeveelheid voor de desbetreffende periode toe te wijzen uitstootrechten moet overeenstemmen met de
verplichtingen van de lidstaat om de uitstoot te beperken overeenkomstig Besluit . ./. . ./EG en het protocol van Kyoto,
met inachtneming van het aandeel in de totale uitstoot dat deze vertegenwoordigen in vergelijking met de uitstoot uit
bronnen die niet onder deze richtlijn vallen.
2. De totale hoeveelheid toe te wijzen uitstootrechten moet overeenstemmen met evaluaties van de feitelijke en de te
verwachten vooruitgang bij maatregelen die worden getroffen om te kunnen voldoen aan de communautaire verplichtingen die zijn aangegaan krachtens Beschikking 93/389/EEG.
3. De hoeveelheden toe te wijzen uitstootrechten moeten overeenstemmen met de technologische mogelijkheden van de
installaties om de uitstoot terug te dringen.
4. Het plan moet in overeenstemming zijn met andere wetgevende en beleidsinstrumenten van de EG. Met name mogen
geen uitstootrechten worden toegewezen ter dekking van uitstoot die worden verminderd of beºindigd als gevolg van
communautaire wetgeving inzake hernieuwbare energie bij de elektriciteitsproductie, terwijl er ook rekening moet
worden gehouden met de onvermijdelijke toename van uitstoot als gevolg van nieuwe wettelijke eisen.
5. Het plan mag geen zodanig onderscheid maken tussen ondernemingen of sectoren dat bepaalde ondernemingen of
activiteiten onrechtmatig worden bevoordeeld, en geen enkele installatie mag meer aan uitstootrechten krijgen
toegewezen dan zij naar verwachting nodig zal hebben.
6. Het plan moet informatie bevatten over de manier waarop nieuwkomers aan de regeling voor de handel in broeikasgasuitstootrechten in de lidstaat in kwestie kunnen gaan deelnemen.
7. Het plan moet informatie bevatten over de manier waarop met eerdere acties rekening zal worden gehouden.
8. Het plan moet bepalingen bevatten inzake door het publiek te maken opmerkingen, alsmede informatie over de
regelingen die zijn getroffen om, alvorens een besluit over de toewijzing van uitstootrechten wordt genomen, terdege
met deze opmerkingen rekening te kunnen houden.
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BIJLAGE IV
BEGINSELEN VOOR DE BEWAKING EN VERSLAGUITBRENGING BEDOELD IN ARTIKEL 14, LID 1
Bewaking van kooldioxide-uitstoot
De uitstoot moet door middel van berekeningen of metingen worden bewaakt.
Berekeningen
De uitstoot wordt met behulp van de volgende formule berekend:
Activiteitsgegevens × uitstootfactor × oxidatiefactor
Activiteitsgegevens (gebruikte brandstof, productieomvang, enz.) worden bewaakt op basis van toevoergegevens of
metingen
Er worden geaccepteerde uitstootfactoren gebruikt. Voor de activiteit specifieke uitstootfactoren zijn voor alle brandstoffen aanvaardbaar. Default-factoren zijn aanvaardbaar voor alle brandstoffen, behalve voor niet-commerciºle (afvalbrandstoffen zoals banden en industriºle procesgassen). Laagspecifieke defaults voor steenkool, alsook voor de EU of het
producentland specifieke defaults worden verder uitgewerkt. IPCC-defaults zijn voor raffinaderijproducten aanvaardbaar.
De uitstootfactor voor biomassa is nul.
Als de uitstootfactor geen rekening houdt met het feit dat een deel van de koolstof niet wordt geoxideerd, wordt een
oxidatiefactor gebruikt. Als voor de activiteit specifieke uitstootfactoren zijn berekend die al rekening houden met
oxidatie, behoeft geen oxidatiefactor te worden toegepast.
Er worden default-oxidatiefactoren overeenkomstig Richtlijn 96/61/EEG gebruikt, tenzij de exploitant kan aantonen, dat
voor de activiteit specifieke factoren nauwkeuriger zijn.
Voor elke activiteit en voor elk brandstof wordt een afzonderlijke berekening gemaakt.
Metingen
Bij de meting van de uitstoot wordt gebruik gemaakt van genormaliseerde of aanvaarde methoden en moet het resultaat
worden bevestigd door een ondersteunende uitstootberekening.
Bewaking van de uitstoot van andere broeikasgassen
Er moeten genormaliseerde of aanvaarde methoden worden gebruikt.
Verslaguitbrenging betreffende de uitstoot
Elke exploitant neemt in zijn verslag over een installatie onderstaande informatie op:
A. Gegevens ter identificatie van de installatie, zoals:
 Naam van de installatie;
 Adres van de installatie, inclusief postcode en land;
 Soort en aantal van de activiteiten als bedoeld in Bijlage I, die in de installatie worden verricht;
 Adres, telefoon-, fax- en e-mailgegevens van een contactpersoon en
 Naam van de eigenaar van de installatie en van een eventuele moedermaatschappij.
B. Voor elke activiteit ex Bijlage I die wordt verricht op het terrein waar de uitstoot worden berekend:
 Activiteitsgegevens;
 Uitstootfactoren;
 Oxidatiefactoren en
 Totale uitstoot.
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C. Voor elke activiteit ex Bijlage I die wordt verricht op het terrein waar de uitstoot worden gemeten:
 Totale uitstoot en
 Informatie over de betrouwbaarheid van de meetmethoden.
D. Voor de uitstoot als gevolg van verbranding ten behoeve van energieproductie, wordt in het verslag ook de
oxidatiefactor vermeld, tenzij bij de ontwikkeling van een voor de activiteit specifieke uitstootfactor al met de
oxidatie rekening is gehouden.
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de rapportagevereisten te coördineren met eventuele reeds bestaande
vereisten inzake verslaguitbrenging, ten einde het bedrijfsleven in dit opzicht zo veel mogelijk werk te besparen.

BIJLAGE V
CRITERIA VOOR DE VERIFICATIE BEDOELD IN ARTIKEL 15
Algemene beginselen
1. De uitstoot van elke in Bijlage I genoemde activiteit moet aan een verificatie worden onderworpen.
2. Bij het verificatieproces moeten het verslag uit hoofde van artikel 14, lid 3, en de bewaking tijdens het voorafgaande
jaar worden bezien. Hierbij wordt gekeken naar de betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid en de nauwkeurigheid
van de bewakingssystemen en de gerapporteerde gegevens, alsmede naar informatie inzake de uitstoot en in het
bijzonder naar:
a) de gerapporteerde activiteitsgegevens en daarmee verband houdende metingen en berekeningen;
b) de keuze en het gebruik van uitstootfactoren;
c) de berekeningen die leiden tot de bepaling van de totale uitstoot en
d) indien er metingen zijn gebruikt, de juistheid van de keuze en de wijze van toepassing van de meetmethoden.
3. De uitstoot waarover verslag is uitgebracht kan alleen worden gevalideerd als betrouwbare, geloofwaardige gegevens
en informatie het mogelijk maken de uitstoot te bepalen met een hoge mate van zekerheid. Voor een hoge mate van
zekerheid moet de exploitant aantonen dat:
a) de gerapporteerde gegevens vrij zijn van inconsistenties;
b) de gegevens zijn verzameld overeenkomstig de toepasselijke wetenschappelijke normen en
c) de desbetreffende documenten van de installatie volledig en consistent zijn.
4. De verificateur krijgt toegang tot alle bedrijfsterreinen en tot alle informatie in verband met het onderwerp van de
verificatie.
5. De verificateur houdt rekening met de vraag of de installatie geregistreerd is in het kader van EMAS (het communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem).
Methode
Strategische analyse
6. De verificatie moet worden gebaseerd op een strategische analyse van alle in de installatie verrichte activiteiten.
Hiertoe heeft de verificateur een overzicht nodig van alle activiteiten en hun betekenis voor het uitstootniveau van
de installatie.
Procesanalyse
7. De verificatie van de overgelegde informatie vindt, zo nodig, plaats op het terrein van de installatie. De verificateur
neemt steekproeven om de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens en informatie vast te stellen.
Risicoanalyse
8. De verificateur moet alle bronnen van broeikasgasemissies in de installatie evalueren met het oog op de betrouwbaarheid van de gegevens van elke bron die tot de totale uitstoot van de installatie bijdraagt.
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9. Aan de hand van deze analyse identificeert de verificateur de bronnen met een groot foutenpotentieel en andere
aspecten van de bewakings- en rapportageprocedure die waarschijnlijk zullen bijdragen tot fouten bij de bepaling
van de totale uitstoot. Het betreft hier met name de keuze van de uitstootfactoren en de berekeningen die nodig zijn
om de uitstoot van afzonderlijke uitstootbronnen vast te stellen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan bronnen
met een groot foutenpotentieel en aan de desbetreffende aspecten van de bewakingsprocedure.
10. De verificateur houdt rekening met alle risicobeheersingsmethoden die de exploitant toepast om de mate van
onzekerheid zo klein mogelijk te houden.
Verslag
11. De verificateur stelt een verslag op over het valideringsproces, waarin wordt vermeld of het verslag bedoeld in
artikel 14, lid 3, bevredigend is. In dit verslag komen alle onderwerpen aan de orde die voor het verrichte werk van
belang zijn. Er kan worden verklaard dat het verslag bedoeld in artikel 14, lid 3, bevredigend is, als, naar de mening
van de verificateur, de totale uitstoot t niet wezenlijk verkeerd zijn weergegeven.
Aan de bevoegdheid van de verificateur te stellen minimumeisen
12. De verificateur is onafhankelijk van de exploitant, voert zijn werk uit op een objectieve, professionele wijze en
begrijpt:
a) de bepalingen van deze richtlijn, alsmede de door de Commissie conform artikel 14, lid 1, goedgekeurde normen
en richtsnoeren;
b) de wetgevende, regelgevende en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op te verifiºren activiteiten
en
c) het hoe en waarom van het genereren van informatie over elke emissiebron in de installatie, met name wat de
verzameling, meting, berekening en rapportage van gegevens betreft.
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Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het
flexibiliteitsinstrument
(2002/C 75 E/05)
COM(2001) 625 def.
(Door de Commissie ingediend op 5 november 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (1), en
met name punt 24,
Gezien het voorstel van de Commissie COM(2001) 384 def.
van 18 juli 2001 ter bevordering van de omschakeling van
vaartuigen en vissers die tot in 1999 afhankelijk waren van
de visserijovereenkomst met Marokko,
Gezien de conclusies van de overlegvergadering van de Raad en
een delegatie van het Europees Parlement, met deelname van de
Commissie, die op 21 en 22 november 2001 is gehouden
tijdens de tweede lezing van de begroting 2002 door de Raad,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Als gevolg van het niet verlengen van de visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko,
heeft de Europese Raad van Nice de Commissie verzocht
voorstellen in te dienen voor de herstructurering van de
communautaire vloot die actief was in de Marokkaanse
wateren.
(2) De specifieke actie voor de omschakeling van de Spaanse
en Portugese vloot, waarover de Commissie op 18 juli
2001 een voorstel heeft ingediend en waarmee 197 miljoen
euro is gemoeid, omvat soortgelijke maatregelen als die
welke worden gefinancierd uit het financieringsinstrument
voor de visserij (FIOV) en gaat uit van dezelfde toepassingsbepalingen als het FIOV, waarbij echter ook specifieke aanpassingen van de betrokken vloten worden voorgesteld.
(3) Deze maatregel valt onder rubriek 2 Ðstructurele maatregelen, subrubriek Ðstructuurfondsen van de financiºle voor-

(1) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.

uitzichten, en vormt een aanvulling op de compensaties die
in datzelfde kader sinds januari 2000 worden verstrekt.
(4) Overeenkomstig punt 12, tweede alinea, van het interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure, is bij de kredieten
voor de maatregelen in rubriek 2 van de financiºle vooruitzichten (structurele maatregelen) geen marge beschikbaar.
(5) De in punt 24 van het interinstitutioneel akkoord vervatte
voorwaarden om gebruik te maken van het flexibiliteitsinstrument zijn dus vervuld,
BESLUITEN:

Artikel 1
In het kader van de begroting 2002 wordt een beroep gedaan
op het flexibiliteitsinstrument voor een bedrag van 197 miljoen
euro aan vastleggingskredieten.
Artikel 2
Dit bedrag is bestemd voor de financiering van de specifieke
actie ter bevordering van de omschakeling van vaartuigen en
vissers die tot in 1999 afhankelijk waren van de visserijovereenkomst met Marokko. Deze actie valt onder de rubriek
Ðstructurele maatregelen van de financiºle vooruitzichten en
onder begrotingsonderdeel B2-200 N van de begroting 2002.
Artikel 3
Deze beschikking wordt gelijktijdig met de begroting 2002
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2019/93
houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de kleinere
eilanden in de Egeïsche Zee
(2002/C 75 E/06)
COM(2001) 638 def.  2001/0260(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 7 november 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,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op grond van artikel 15 van Verordening (EEG)
nr. 2019/93 van de Raad van 19 juli 1993 (1), legt de
Commissie het Europees Parlement en de Raad jaarlijks
een verslag over de uitvoering van de maatregelen voor,
alsmede, na afloop van het derde jaar van toepassing van
de specifieke voorzieningsregeling, een algemeen verslag
over de economische situatie op de kleinere eilanden
waaruit blijkt in welke mate de maatregelen effect hebben
gesorteerd. Zo nodig worden bij deze verslagen voorstellen gevoegd om de bij genoemde verordening vastgestelde
maatregelen op geºigende wijze aan te passen en bij te
sturen.
(2) Blijkens het onderzoek van de toepassing van deze maatregelen zijn, gelet op de bereikte resultaten, de opgedane
ervaring en veranderingen in de context waarbinnen deze
maatregelen zijn toegepast, aanpassingen en bijsturingen
nodig. Verordening (EEG) nr. 2019/93 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.
(3) Meer in het bijzonder is de specifieke voorzieningsregeling
ondoeltreffend gebleken voor zuivelproducten (yoghurt)
en suiker, vooral ten aanzien van de mate waarin de steun
daadwerkelijk aan de eindverbruiker ten goede is gekomen, terwijl voor groenten en fruit deze regeling slechts
tot eind 1997 liep. Derhalve moet voor deze producten de
specifieke voorzieningsregeling worden opgeheven. Bovendien moeten de eilanden opnieuw worden ingedeeld
op basis van de afstand tot de havens in continentaal
Griekenland waaruit ze gewoonlijk van goederen worden
voorzien en moet ook rekening gehouden worden met de
leveringen vanuit de eilanden van doorvoer of lading aan
de eilanden waar de goederen hun eindbestemming hebben.
(4) De economische voordelen van de specifieke voorzieningsregeling mogen niet leiden tot verlegging van het
handelsverkeer voor de betrokken producten. Daarom
(1) PB L 184 van 27.7.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1257/1999 (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80).

moet herverzending of wederuitvoer vanuit de betrokken
eilanden worden verboden. Voor verwerkte producten die
traditioneel van daar uit uitgevoerd of verzonden worden,
geldt dit verbod niet.
(5) Met betrekking tot de bij Verordening (EEG) nr. 2019/93
ingevoerde steunmaatregelen voor plaatselijke producten
is gebleken dat de maatregelen voor de particuliere opslag
van bepaalde plaatselijke kaassoorten, voor de programma’s van initiatieven voor de ontwikkeling van de
productie van groenten, fruit en bloemen en voor de
opslag van plaatselijke likeurwijn niet aangepast waren
aan de omstandigheden op de eilanden in de Egeïsche
Zee, met name omdat, wat kaas en likeurwijn betreft,
de opslagperiode te kort was, waardoor het effect van
de steun zeer gering was, en omdat, wat groenten, fruit
en bloemen betreft, de procedures en de opzet van de
steunregeling te ingewikkeld waren. De betrokken steun
moet derhalve niet worden verlengd.
(6) Om de traditionele rundveehouderij op de eilanden in
stand te blijven houden, moet enerzijds de verdere toekenning van de speciale premie voor een bepaald aantal
mannelijke runderen die ook in aanmerking komen voor
de toeslag op de speciale premie, worden gegarandeerd en
moet ook de toeslag op de premie voor het aanhouden
van zoogkoeien verder worden toegekend, en moet daarbij anderzijds naar de sedert 1999 geldende nieuwe voorschriften van de gemeenschappelijke marktordening voor
rundvlees verwezen worden.
(7) Wat de verdere steunverlening voor de teelt van wijnstokrassen voor de traditionele productie van v.q.p.r.d. betreft, moeten de verwijzingen in de voorschriften worden
aangepast aan de sedert 1999 geldende nieuwe gemeenschappelijke marktordening.
(8) Met het oog op de verdere steunverlening voor de traditionele bijenteelt en voor de voortdurende verbetering van
de kwaliteit van de honing moeten de activiteiten van de
erkende imkersverenigingen worden bevorderd en moet
het voor deze steun in aanmerking komende aantal bijenkasten worden aangepast.
(9) Aangezien de voor de uitvoering van deze verordening
noodzakelijke maatregelen beheersmaatregelen 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), moeten deze maatregelen
worden vastgesteld volgens de in artikel 4 van dat besluit
bedoelde beheersprocedure.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(10) Artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2019/93, waarin
afwijkende maatregelen op structuurgebied waren vastgesteld, is geschrapt bij Verordening (EG) nr. 1257/1999
van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriºntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en
instelling van een aantal verordeningen (1). De structuur
van de landbouwbedrijven en van bepaalde ondernemingen die producten verwerken en afzetten, op de eilanden
in de Egeïsche Zee, vertoont ernstige gebreken en ter zake
doen zich specifieke problemen voor. Derhalve moet voor
bepaalde soorten investeringen kunnen worden afgeweken
van de bepalingen die de verlening van bepaalde soorten
structurele steun als bedoeld in Verordening (EG)
nr. 1257/1999, beperken,

c) het economische aspect van de voorgenomen steun,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

5.
Bij verwerking van de in lid 1 bedoelde producten op
de kleinere eilanden geldt het in lid 5 bedoelde verbod niet
voor traditionele uitvoer of voor traditionele verzending
van de betrokken verwerkte producten naar de rest van
de Gemeenschap. Bij traditionele uitvoer wordt geen restitutie toegekend..

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 2019/93 wordt als volgt gewijzigd:

d) in voorkomend geval, de noodzaak om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de plaatselijke producten niet
te hinderen.
3.
De specifieke voorzieningsregeling geldt slechts voorzover het toegekende voordeel daadwerkelijk aan de eindgebruiker wordt doorgegeven.
4.
De producten waarvoor de specifieke voorzieningsregeling wordt toegepast, mogen achteraf niet worden uitgevoerd naar derde landen en niet worden verzonden naar
de rest van de Gemeenschap.

1. De artikelen 2 en 3 worden vervangen door:
ÐArtikel 2
Voor de in de bijlage genoemde landbouwproducten die op
de kleinere eilanden essentieel zijn om te voorzien in de
behoeften voor menselijke consumptie en als productiemiddel voor de landbouw, wordt een specifieke voorzieningsregeling ingesteld.
De jaarlijkse behoeften voor de voorziening met de in de
eerste alinea bedoelde producten worden in een geraamde
voorzieningsbalans gekwantificeerd.
Artikel 3
1. In het kader van de specifieke voorzieningsregeling
wordt steun verleend voor de levering van de in artikel 2
bedoelde producten aan de kleinere eilanden.
De steun wordt per groep eilanden vastgesteld op basis van
de extra kosten voor de afzet op deze eilanden, te rekenen
vanaf de havens in continentaal Griekenland waaruit de
betrokken producten gewoonlijk worden aangevoerd, en
vanaf de havens van de eilanden van doorvoer of lading
waaruit de producten worden aangevoerd naar de eilanden
waar hun eindbestemming is.
De Gemeenschap financiert 90 % van de steun, de lidstaat
10 %.
2.
De specifieke voorzieningsregeling wordt op zodanige wijze ten uitvoer gelegd dat met name rekening wordt
gehouden met:
a) de specifieke behoeften van de kleinere eilanden en
nauwkeurige kwaliteitseisen,

2. Het onderstaande artikel 3 bis wordt ingevoerd:
ÐArtikel 3 bis
1.
De uitvoeringsbepalingen van deze titel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 bis, lid 2. Deze
bepalingen omvatten met name:
a) de nieuwe indeling van de kleinere eilanden in groepen
naar gelang van de afstand tot de havens in continentaal
Griekenland waaruit de betrokken producten gewoonlijk worden aangevoerd, en tot de havens van de eilanden van doorvoer of lading waaruit de producten gewoonlijk worden aangevoerd naar de eilanden waar hun
eindbestemming is;
b) de vaststelling van de steunbedragen in het kader van
de specifieke voorzieningsregeling;
c) adequate voorschriften voor een doeltreffende controle
en om te garanderen dat de toegekende voordelen daadwerkelijk aan de eindverbruiker worden doorgegeven;
d) zo nodig, de invoering van een stelsel van leveringscertificaten.
2.
De Commissie stelt volgens de procedure van artikel
13 bis, lid 2, voorzieningsbalansen op; zij kan deze balansen en de in de bijlage opgenomen lijst van producten
volgens dezelfde procedure herzien op grond van de ontwikkeling van de behoeften op de kleinere eilanden..
3. Artikel 4 wordt geschrapt.
4. Artikel 6 wordt vervangen door:

b) de traditionele handelsstromen uit en naar de havens
van continentaal Griekenland en tussen de eilanden onderling,
(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

ÐArtikel 6
1.
Ter ondersteuning van de rundveehouderij wordt de
in dit artikel bedoelde steun verleend.
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2.
Voor het mesten van mannelijke runderen wordt aan
de rundvleesproducenten een toeslag van 48,3 euro per
dier boven op de in artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 1254/1999 van de Raad (1) bedoelde speciale premie
toegekend.

b) waarvan de opbrengsten per hectare lager liggen dan
het door de lidstaat volgens de voorwaarden van bijlage
VI, punt I ÐOpbrengsten per hectare, van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 vastgestelde maximum, uitgedrukt
in hoeveelheden druiven, druivenmost of wijn.

Deze toeslag mag jaarlijks binnen het in artikel 4, leden 1
en 4, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde regionale maximum worden toegekend voor ten hoogste
12 000 mannelijke runderen met een volgens de procedure
van artikel 13 bis, lid 2, te bepalen minimumgewicht.
Zolang dit maximumaantal niet wordt overschreden, wordt
de in artikel 4, lid 4, van die verordening bedoelde evenredige vermindering niet toegepast.

2.
De steun bedraagt 476 euro per hectare en per jaar.
De steun wordt uitsluitend toegekend aan producentengroeperingen of -organisaties die een door de bevoegde
instanties goedgekeurd programma ter verbetering van de
kwaliteit van de geproduceerde wijn uitvoeren; in dat programma moeten met name de middelen zijn aangegeven
om de bereiding, de opslag en de afzet van de wijn te
verbeteren.

3.
Aan de rundvleesproducenten wordt jaarlijks een toeslag op de bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1254/1999
ingestelde premie voor het aanhouden van zoogkoeien
toegekend; deze toeslag bedraagt 48,3 euro per zoogkoe
die op de datum van indiening van de aanvraag door de
producent wordt gehouden.

3.
Titel II, hoofdstuk II, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 is niet van toepassing voor de kleinere eilanden.

4.
De uitvoeringsbepalingen van de leden 1, 2 en 3
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13
bis, lid 2. Deze bepalingen kunnen ook een aanpassing
van het in lid 2 genoemde maximumaantal omvatten.
___________
(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
5. Artikel 7 wordt geschrapt.
6. Artikel 8 wordt vervangen door:
ÐArtikel 8
1. Voor de teelt van consumptieaardappelen van de GNcodes 0701 90 50 en 0701 90 90 en voor de teelt van
pootaardappelen van GN-code 0701 10 00 wordt steun
per hectare toegekend voor een afgeoogst areaal van maximaal 3 200 hectare per jaar.
De steun bedraagt ten hoogste 603 euro per hectare.
2.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 bis, lid 2..

4.
De uitvoeringspbepalingen van dit artikel worden, zo
nodig, vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 bis,
lid 2.
___________
(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
8. Artikel 10 wordt geschrapt;
9. Artikel 11 wordt vervangen door:
ÐArtikel 11
1.
Er wordt steun per hectare toegekend voor de instandhouding van olijfgaarden in de traditionele olijventeeltgebieden, mits deze olijfgaarden onderhouden worden
en productief worden gehouden.
De steun bedraagt 145 euro per hectare en per jaar.
2.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 bis, lid 2.
Daarbij worden met name de voorwaarden voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde steunregeling vastgesteld,
alsmede de voorschriften voor het onderhoud van de olijfgaarden en de controlevoorschriften..

7. Artikel 9 wordt vervangen door:
10. Artikel 12 wordt vervangen door:
ÐArtikel 9
1. Er wordt steun per hectare toegekend voor de instandhouding van de teelt van wijnstokrassen voor de productie van v.q.p.r.d.-wijn in de traditionele productiegebieden.
De steun wordt toegekend voor de oppervlakten:
a) die beplant zijn met wijnstokken van rassen die zijn
opgenomen in de in artikel 19 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 (1) bedoelde, door de lidstaten opgestelde
indeling van wijnstokrassen die geschikt zijn voor de
bereiding van de respectieve op hun grondgebied geproduceerde v.q.p.r.d., en

ÐArtikel 12
1.
Er wordt steun toegekend voor de productie van
specifieke kwaliteitshoning van de kleinere eilanden die
voor een groot deel uit tijmhoning bestaat.
De steun wordt naar gelang van het aantal geregistreerde
productieve bijenkasten betaald aan de door de bevoegde
instanties erkende imkersverenigingen die jaarlijks programma’s van initiatieven uitvoeren die erop gericht zijn
de productie van kwaliteitshoning te bevorderen.
De steun bedraagt 12 euro per bijenkast en per jaar.
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2.
De in lid 1 bedoelde steun wordt voor maximaal
75 000 kasten per jaar toegekend.

3.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt bepaald op een maand.

3.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 bis, lid 2..

___________
(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
(2) PB L 151 van 30.6.1968, blz. 16.
(3) PB L 175 van 4.8.1971, blz. 1.

11. Artikel 13 wordt vervangen door:
ÐArtikel 13
1. In afwijking van artikel 7 van Verordening (EG)
nr. 1257/1999 mag het totale steunbedrag, uitgedrukt in
procenten van het volume van in aanmerking komende
investeringen, met hoogstens 15 procentpunten worden
verhoogd voor investeringen die met name zijn bedoeld
om in de landbouwbedrijven op de kleinere eilanden in
de Egeïsche Zee diversificatie, herstructurering of omschakeling naar duurzame landbouw aan te moedigen.
2.
In afwijking van artikel 28, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1257/1999 bedraagt het totale steunbedrag, uitgedrukt in procenten van het in aanmerking komende
investeringsvolume, maximaal 65 % voor investeringen in
middelgrote en kleine ondernemingen voor de verwerking
en afzet van hoofdzakelijk lokale landbouwproducten in
sectoren die nader moeten worden omschreven in het artikel 18, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de
Raad (1) bedoelde programmacomplement.
3.
De in dit artikel bedoelde maatregelen worden beschreven in de in artikel 18 van Verordening (EG)
nr. 1260/1999 bedoelde operationele programma’s die de
kleinere eilanden omvatten.
___________
(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.
12. Het onderstaande artikel 13 bis wordt ingevoegd:
ÐArtikel 13 bis
1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel
22 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad (1)
ingestelde ComitØ van beheer voor granen of door het
comitØ van beheer dat is ingesteld bij de verordening houdende een gemeenschappelijke marktordening voor de betrokken producten.
Voor producten die vallen onder Verordening (EEG)
nr. 827/68 van de Raad (2) en voor producten die onder
geen enkele gemeenschappelijke marktordening vallen,
wordt de Commissie bijgestaan door het ComitØ van beheer voor hop dat is ingesteld bij artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad (3).
2.
Wanneer wordt verwezen naar dit lid, wordt de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG toegepast, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van
dat besluit.

13. Artikel 14 wordt vervangen door:
ÐArtikel 14
De in deze verordening vastgestelde maatregelen, met uitzondering van die van artikel 13, zijn interventies ter regulering van de landbouwmarkten in de zin van artikel 2,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 (1).
___________
(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.
14. Het onderstaande artikel 14 bis wordt ingevoegd:
ÐArtikel 14 bis
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de bepalingen van deze verordening worden
nageleefd, met name ten aanzien van de controlemaatregelen en de administratieve sancties, en stellen de Commissie
van deze maatregelen in kennis.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 13 bis, lid 2..
15. Artikel 15 wordt vervangen door:
ÐArtikel 15
1.
Griekenland dient bij de Commissie jaarlijks een verslag in over de uitvoering van de in deze verordening
vastgestelde maatregelen.
2.
Na afloop van elke periode van vijf jaar waarin de bij
deze verordening vastgestelde maatregelen zijn toegepast,
legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een
algemeen verslag voor waarin het effect van de op grond
van deze verordening uitgevoerde maatregelen wordt aangegeven, met, in voorkomend geval, de nodig geachte aanpassingen in de regelingen.
Het eerste verslag moet vóór eind 2005 worden voorgelegd..
16. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
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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BIJLAGE
ÐBIJLAGE
LIJST VAN PRODUCTEN WAARVOOR DE IN TITEL I BEDOELDE SPECIFIEKE VOORZIENINGSREGELING
VOOR DE KLEINERE EILANDEN IN DE EGEˇSCHE ZEE GELDT

Omschrijving

Tarwemeel

GN-code

1101 en 1102

Diervoeder
 Granen:
Tarwe

1001

Rogge

1002

Gerst

1003

Haver

1004

 Maïs

1005

 Luzerne en andere voedergewassen

1214

 Resten en afvallen van de voedselindustrie
 Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

2302 tot en met 2308
2309 90
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Gewijzigd 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
(2002/C 75 E/07)
COM(2001) 688 def.  2001/0131(ACC)
(Door de Commissie ingediend op 14 november 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 differentiºren
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 valorem-rechten 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 valorem-recht 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.

26.3.2002

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 valorem-rechten 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 valorem-rechten 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 valorem-rechten 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
valorem-rechten 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 valorem-douanerechten 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

C 75 E/55

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 valorem-recht 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 euro 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.
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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 (EG) nr. 2026/97 van de Raad antidumpingrechten of compenserende maatregelen van toepassing zijn, om
de redenen die aan deze maatregelen ten grond liggen.

C 75 E/59

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.
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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 gebracht 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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XXVI

D
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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

X

II, XXVI

XIII, XV, XXVII

I
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E

RW

Rwanda

KN

Saint Kitts en Nevis

LC

Saint Lucia

VC

Saint Vincent en de Grenadines

SB

Salomonseilanden

X

WS

Samoa

X

ST

Sªo TomØ en PrincipØ

SA

Saudi-Arabiº

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

X
XIII

X

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

X

TM

Turkmenistan

TV

Tuvalu

X

UG

Oeganda

X

UY

Uruguay

VU

Vanuatu

VE

Venezuela

AE

Verenigde Arabische Emiraten

VN

Viºtnam

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

ZA

Zuid-Afrika

F

X

II, XXVI

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

Hoofdstukken 6, 7, en 8

VI

Koffie, thee, matØ en specerijen

Hoofdstuk 9

VII

Granen, mout en zetmeel

Hoofdstukken 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

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

XII

Tabak

Hoofdstuk 24

XIII

Minerale producten

Hoofdstukken 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

Hoofdstukken 68, 69 en 70

XXV

Juwelen en edele metalen

Hoofdstuk 71
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Nr.

Omschrijving

C 75 E/69

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
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GN-code

0208 90

C 75 E/71

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

C 75 E/72
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GN-code

26.3.2002

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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GN-code

C 75 E/73

Omschrijving

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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Omschrijving

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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GN-code

C 75 E/75

Omschrijving

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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C 75 E/77

Omschrijving

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 of 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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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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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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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

26.3.2002
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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

C 75 E/86

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

GN-code
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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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ex Hoofdstuk 21
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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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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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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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G

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 PRODUCTEN; 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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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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G

E

D

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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Hoofdstuk 82

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

Hoofdstuk 83

C 75 E/101

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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G

E

D

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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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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Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren
van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn
89/381/EEG van de Raad (1)
(2002/C 75 E/08)
COM(2001) 692 def.  2000/0323(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 16 november 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 152, lid 4, onder a),

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,

plasma bereide geneesmiddelen (2). Volbloed, plasma en
bloedcellen van menselijke oorsprong zijn uitdrukkelijk
van die richtlijn uitgesloten, met als gevolg dat er voor
de kwaliteit en veiligheid van die producten, voorzover
deze voor transfusie bestemd zijn en niet verder zijn verwerkt, geen bindende communautaire voorschriften bestaan. Het is daarom essentieel dat er communautaire
bepalingen komen om te waarborgen dat de kwaliteit en
veiligheid van bloed en bloedbestanddelen, ongeacht het
beoogde gebruik, in de hele bloedtransfusieketen in alle
lidstaten op een vergelijkbaar peil staan, mede gelet op het
vrije verkeer van personen binnen de Gemeenschap.
Dankzij de vaststelling van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen zal bij de bevolking het vertrouwen groeien dat
bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong,
afkomstig van donaties in een andere lidstaat, met dezelfde waarborgen omringd zijn als die uit hun eigen land.

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Gezien de omvang van het therapeutisch gebruik van
menselijk bloed moeten de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van bloed en bloedbestanddelen, ongeacht het
beoogde gebruik, worden gewaarborgd teneinde de overdracht van ziekten te voorkomen.

(2) De beschikbaarheid van bloed en bloedbestanddelen voor
therapeutische doeleinden is afhankelijk van de bereidheid
van de burgers van de Gemeenschap om bloed af te staan.
Om de volksgezondheid te beschermen en de overdracht
van infectieziekten door bloedbestanddelen te voorkomen,
moeten bij het inzamelen, bewerken, distribueren en het
gebruik ervan alle voorzorgsmaatregelen worden genomen
en moet de wetenschappelijke vooruitgang op het gebied
van het opsporen en inactiveren van ziekteverwekkers ten
volle worden benut.

(3) De eisen inzake de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid
van op industriºle wijze vervaardigde, uit menselijk bloed
of plasma bereide farmaceutische specialiteiten zijn geregeld bij Richtlijn 89/381/EEG van de Raad van 14 juni
1989 tot uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijnen 65/65/EEG en 75/319/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
inzake farmaceutische specialiteiten en tot vaststelling
van bijzondere bepalingen voor uit menselijk bloed of
(1) PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 141.

(4) Ten aanzien van bloed of plasma dat als grondstof voor
het vervaardigen van farmaceutische specialiteiten wordt
gebruikt, is in artikel 3 van Richtlijn 89/381/EEG sprake
van maatregelen die de lidstaten moeten nemen om de
overdracht van besmettelijke ziekten te voorkomen, waaronder de toepassing van de monografieºn van de Europese farmacopee en aanbevelingen van de Raad van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie, met name met
betrekking tot de selectie en het testen van bloed- en
plasmadonors. Ook moeten de lidstaten volgens die richtlijn maatregelen nemen om zelfvoorziening met menselijk
bloed en plasma in de Gemeenschap te bevorderen en de
vrijwillige en gratis afgifte van bloed en plasma te stimuleren.

(5) Om te waarborgen dat er, ongeacht het beoogde gebruik,
een gelijkwaardig veiligheids- en kwaliteitsniveau voor
bloed en bloedbestanddelen geldt, moeten bij deze richtlijn technische voorschriften worden vastgesteld voor het
inzamelen en testen van alle bloed en bloedbestanddelen,
met inbegrip van grondstoffen voor geneesmiddelen.
Richtlijn 89/381/EEG moet dienovereenkomstig worden
gewijzigd.

(6) De Commissie en de lidstaten moeten maatregelen nemen
ter bevordering van het onderzoek naar enerzijds biotechnologieºn voor de vervaardiging van bloedbestanddelen
en bloedproducten voor therapeutische doeleinden en anderzijds nieuwe technologieºn voor een betere en langduriger opslag van bloed en van voorlopercellen en derivaten van bloed.
(2) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 44.
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(7) In de mededeling van de Commissie van 21 december
1994 over veiligheid van en zelfvoorziening in bloed in
de Europese Gemeenschap (1) is aangegeven dat er behoefte is aan een communautaire strategie inzake bloed
met het oog op de versterking van het vertrouwen in de
veiligheid van de bloedtransfusieketen en de bevordering
van zelfvoorziening in de Gemeenschap.
(8) De Raad heeft in zijn resolutie van 2 juni 1995 inzake
veiligheid van en zelfvoorziening met bloed in de Gemeenschap (2) de Commissie verzocht passende voorstellen in te dienen in het kader van de ontwikkeling van een
strategie inzake bloed.
(9) In zijn resolutie van 12 november 1996 inzake een strategie voor veiligheid van en zelfvoorziening met bloed (3)
in de Europese Gemeenschap heeft de Raad de Commissie
verzocht dringend voorstellen in te dienen ter bevordering
van de ontwikkeling van een gecoördineerde aanpak op
het gebied van de veiligheid van bloed en bloedproducten.
(10) Het Europees Parlement heeft in zijn resoluties van
14 september 1993 (4), 18 november 1993 (5), 14 juli
1995 (6) en 17 april 1996 (7) over de veiligheid van bloed
en zelfvoorziening op basis van vrijwillige, onbetaalde
donaties in de Europese Gemeenschap het belang onderstreept van het waarborgen van de hoogst mogelijke veiligheid van bloed en opnieuw zijn niet aflatende steun
voor het streven naar zelfvoorziening in de Gemeenschap
uitgesproken.
(11) De doelstellingen van het overwogen optreden, namelijk
het bijdragen tot een algemeen vertrouwen in de kwaliteit
van donorbloed en donorbloedbestanddelen en tot de gezondheidsbescherming van de donors, het bereiken van
zelfvoorziening in de Gemeenschap en het vergroten
van het vertrouwen in de veiligheid van de bloedtransfusieketen in de verschillende lidstaten, kunnen overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag,
niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt;
deze doelstellingen kunnen vanwege de omvang en de
gevolgen van dit optreden derhalve beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Deze richtlijn beperkt
zich tot het vereiste minimum om die doelstellingen te
verwezenlijken en gaat niet verder dan hiertoe nodig is.
(12) Bij de opstelling van de bepalingen van deze richtlijn is
rekening gehouden met het advies van het Wetenschappelijk ComitØ voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en met internationale ervaring op het betrokken
gebied.
(13) Het is zaak bloed en bloedbestanddelen voor therapeutische doeleinden of voor gebruik in medische hulpmiddelen af te nemen bij personen met een dusdanige gezond(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

COM(94) 652 def.
PB C 164 van 30.6.1995, blz. 1.
PB C 374 van 11.12.1996, blz. 1.
PB C 268 van 4.10.1993, blz. 29.
PB C 329 van 6.12.1993, blz. 268.
PB C 249 van 25.9.1995, blz. 231.
PB C 141 van 13.5.1996, blz. 131.
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heidstoestand dat de donatie geen schadelijke gevolgen
voor hun gezondheid heeft en dat elk gevaar van overdracht van besmettelijke ziekten tot een minimum wordt
beperkt. Elke bloeddonatie behoort getest te worden volgens voorschriften die de garantie bieden dat alle nodige
maatregelen zijn genomen om de gezondheid van de Gemeenschapsburgers die bloed en bloedbestanddelen ontvangen veilig te stellen.
(14) De basisbeginselen voor bloedtransfusie zijn heden ten
dage vrijwillig en onbetaald donorschap, de onderlinge
anonimiteit van donor en ontvanger, het ontbreken van
een vergoeding voor de donor en het ontbreken van
winstoogmerk bij de instellingen die bij bloedtransfusie
betrokken zijn.
(15) Alle nodige maatregelen dienen te worden genomen om
ervoor te zorgen dat aspirant-donors van bloed of bloedbestanddelen waarborgen krijgen ten aanzien van de vertrouwelijkheid van alle met hun gezondheid verband houdende gegevens die aan het bevoegde personeel worden
verstrekt, de uitslagen van de op hun donaties uitgevoerde
tests alsmede de eventuele latere traceerbaarheid van hun
donatie.
(16) De Gemeenschap onderschrijft volledig het beginsel van
vrijwillige, onbetaalde donatie van bloed en bloedbestanddelen, teneinde in de hele Gemeenschap zelfvoorziening
wat betreft bloed en bloedbestanddelen te bereiken en de
eerbiediging van ethische beginselen bij de donatie daarvan te waarborgen.
(17) 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 het vrije verkeer van die gegevens (8) verlangt dat gegevens met betrekking tot de gezondheid bijzondere bescherming genieten. Die richtlijn is
echter alleen van toepassing op persoonsgegevens en niet
op geanonimiseerde gegevens waarin de betrokkene niet
meer identificeerbaar is. Daarom dient deze richtlijn extra
garanties in te voeren om ongeoorloofde wijziging van
donorregisters of verwerkingsdossiers en ongeoorloofde
bekendmaking van informatie te voorkomen.
(18) In de lidstaten moet een gemeenschappelijk systeem voor
de erkenning van bloedinstellingen en de melding van
ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij het inzamelen,
bewerken, testen, opslaan en distribueren van bloed en
bloedbestanddelen worden ingevoerd. Indien een bloedinstelling niet aan de voorschriften van deze richtlijn voldoet, moeten de bevoegde autoriteiten de erkenning ervan
kunnen intrekken of opschorten.
(19) Bloedinstellingen moeten kwaliteitszorgsystemen in het
leven roepen en in stand houden voor alle activiteiten
die van invloed zijn op het beleid, de doelstellingen en
de verantwoordelijkheden op het gebied van de kwaliteitszorg, en moeten aan deze systemen een praktische invulling geven met behulp van middelen zoals kwaliteitsplanning, kwaliteitscontroles, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering in het kader van het kwaliteitszorgsysteem,
rekening houdend met de beginselen van goede praktijken.
(8) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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(20) De lidstaten dienen regelingen te treffen voor inspectie- en
controlemaatregelen, uitgevoerd door ambtenaren die de
bevoegde autoriteit vertegenwoordigen, teneinde de naleving van de bepalingen van deze richtlijn door de bloedinstellingen te waarborgen.
(21) Het personeel dat rechtstreeks is betrokken bij het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van
bloed en bloedbestanddelen dient over de nodige vakbekwaamheid te beschikken en tijdig een geschikte opleiding te krijgen. De bepalingen van deze richtlijn met betrekking tot opleiding gelden onverminderd de bestaande
communautaire wetgeving inzake de erkenning van bewijzen van vakbekwaamheid en inzake de bescherming van
de werknemers.
(22) Er dient een adequaat systeem te worden ingevoerd om de
traceerbaarheid van bloed en bloedbestanddelen te waarborgen. De traceerbaarheid dient te worden verwezenlijkt
door middel van nauwkeurige identificatieprocedures voor
donors, patiºnten en laboratoria, het bijhouden van registers en een adequaat etiketteringsysteem. Met behulp van
het etiketteringssysteem moet ook kunnen worden vastgesteld welke instellingen het bloed of de bloedbestanddelen hebben ingezameld.
(23) De Gemeenschap moet kunnen beschikken over het beste
wetenschappelijke advies met betrekking tot de veiligheid
van bloed en bloedbestanddelen, De Commissie moet bij
de vaststelling van technische voorschriften en de aanpassing van de bepalingen van deze richtlijn aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang het of de terzake
bevoegde wetenschappelijke comitØs raadplegen.
(24) De Commissie moet gemachtigd worden om technische
voorschriften vast te stellen en alle daarin vereiste wijzigingen aan te brengen teneinde rekening te houden met
de technische en wetenschappelijke vooruitgang.
(25) Daar de nodige maatregelen ter uitvoering van deze richtlijn 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 deze maatregelen volgens de regelgevingsprocedure van artikel 5 van dat besluit te worden vastgesteld.
(26) Om de effectiviteit van de uitvoering van de krachtens
deze richtlijn vastgestelde bepalingen te vergroten, dient
te worden voorzien in sancties die door de lidstaten worden toegepast.
(27) De afzonderlijke lidstaten dienen verantwoordelijk te blijven voor de organisatie van gezondheidsdiensten en de
verstrekking van geneeskundige verzorging,
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Doelstellingen
Doel van deze richtlijn is een hoog niveau van bescherming
van de menselijke gezondheid te verzekeren door de vaststelling van normen voor de kwaliteit en veiligheid van bloed en
bloedbestanddelen van menselijke oorsprong.
Artikel 2
Toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn is van toepassing op het inzamelen en
testen van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong ongeacht het beoogde gebruik, en op het bewerken,
opslaan en distribueren ervan indien zij voor transfusie bestemd zijn, dit om een hoge graad van veiligheid en kwaliteit
te waarborgen.
2.

Deze richtlijn is niet van toepassing op autotransfusie.

3.

Deze richtlijn is niet van toepassing op bloedstamcellen.

4.
Deze richtlijn is van toepassing onverminderd Richtlijn
98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van
27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor invitrodiagnostiek (2), Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van
14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (3), Richtlijn
2000/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 november 2000 tot wijziging, voor wat medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma bevatten, van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (4)
en 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 het vrije verkeer van die gegevens (5).
Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) Ðautotransfusie: transfusie van autoloog bloed, verkregen
door middel van voorafgaande afname, normovolemische
pre-operatieve hemodilutie of peri-operatieve recuperatie;
b) Ðbloed: volbloed dat bij een donor is afgenomen en is
behandeld met het oog op transfusie of verdere verwerking;
(2)
(3)
(4)
(5)
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c) Ðbloedbestanddeel: een therapeutisch bestanddeel van bloed
(rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes, plasma)
dat met behulp van verschillende methoden kan worden
bereid;

d) Ðbloedproduct: elk therapeutisch product dat is afgeleid van
menselijk bloed of plasma.

e) Ðbloedinstelling: een structuur of instantie die een rol speelt
bij een of meer aspecten van het inzamelen en testen van
bloed of bloedbestanddelen van menselijke oorsprong, ongeacht het beoogde gebruik, en van het bewerken, opslaan
en distribueren ervan indien zij voor transfusie bestemd zijn;
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Artikel 4
Uitvoering
1.
De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de voorschriften van deze
richtlijn.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteit de
structurele, technologische en organisatorische voorschriften
voor de erkenning uitvoert en inspectie- en andere controlemaatregelen organiseert om te waarborgen dat deze richtlijn
wordt nageleefd.

f) Ðinspectie: een officiºle en objectieve controle volgens vastgestelde normen om de naleving van deze richtlijn en andere desbetreffende wetgeving te evalueren en te beoordelen
teneinde problemen op te sporen en oplossingsrichtingen
daarvoor aan te geven;

3.
Deze richtlijn belet niet dat een lidstaat op zijn grondgebied strengere beschermende maatregelen handhaaft of treft
die in overeenstemming zijn met het Verdrag. Bedoelde maatregelen dienen veiligheidsmaatregelen te zijn, geheel gebaseerd
op de huidige wetenschappelijke kennis, en mogen geen belemmering vormen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.

g) Ðongewenst voorval: een ongunstige gebeurtenis met betrekking tot het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en
distribueren van bloed en bloedbestanddelen die voor een
patiºnt overlijden, levensgevaar, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan hebben, dan wel leidt tot ziekenhuisopname of ziekte of verlenging daarvan;

4.
Bij de uitvoering van de onder deze richtlijn vallende
activiteiten kan de Commissie een beroep doen op technische
en/of administratieve bijstand, in het wederzijds belang van de
Commissie en de begunstigden, op het gebied van identificatie,
voorbereiding, beheer, monitoring, audit en controle, en op
ondersteuningsuitgaven.

h) Ðbijwerking: een schadelijke, ongewilde reactie van een donor of een patiºnt in verband met de inzameling of transfusie van bloed of bloedbestanddelen die dodelijk is, levensgevaar oplevert, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt dan wel leidt tot ziekenhuisopname of ziekte of verlenging daarvan;

i) Ðhemovigilantie: het geheel van surveillanceprocedures met
betrekking tot ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij
donors of ontvangers die verband houden met de kwaliteit
en veiligheid van het betrokken bloed of bloedbestanddeel;

j) Ðuitsluiting: permanente of tijdelijke opschorting van iemands toelating om bloed of bloedbestanddelen te doneren;
k) Ðerkenning: de officiºle bevestiging dat de aanvaarde normen inzake procedures, werkzaamheden of diensten worden
nageleefd, verleend na een inspectie door een daartoe gemachtigde instelling of organisatie;
l) Ðvrijwillige onbetaalde donatie: het uit vrije wil afstaan van
bloed en bloedbestanddelen door een donor die daarvoor
geen vergoeding ontvangt in de vorm van contant geld of
in enigerlei vorm die als vervanging van geld kan worden
beschouwd. Hiertoe behoort ook meer verlof dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de donatie en de reistijd. Kleine
symbolische geschenken, consumpties en vergoedingen van
directe kosten zijn wel verenigbaar met vrijwillige, onbetaalde donaties.

HOOFDSTUK II
VERPLICHTINGEN VAN DE AUTORITEITEN VAN DE
LIDSTATEN

Artikel 5
Erkenning van bloedinstellingen
1.
De bevoegde autoriteit erkent de bloedingstellingen voor
de in artikel 2 omschreven activiteiten. Alle belangrijke wijzigingen in de gegevens van de erkenning en alle nieuwe activiteiten moeten worden goedgekeurd.

Daartoe deelt de bloedinstelling de bevoegde autoriteit haar
naam, adres, telefoonnummer en faxnummer, de naam van
de verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 8 en de
in artikel 28, lid 1, onder a), bedoelde gegevens mee.

2.
De bevoegde autoriteit die gemachtigd is om de erkenning te verlenen, gaat na of de gegevens in de aanvraag in
overeenstemming zijn met het bepaalde in deze richtlijn en
laat weten of de bloedinstelling een aanvang kan maken met
de werkzaamheden waarvoor de erkenning is aangevraagd.

3.
De bloedinstelling mag de werkzaamheden waarvoor zij
erkenning heeft aangevraagd, pas aanvangen wanneer zij van
de bevoegde autoriteit de schriftelijke goedkeuring heeft verkregen en aan de daarin gestelde voorwaarden voldoet.
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4.
Indien de bevoegde autoriteit constateert dat de voorgeschreven normen niet werden nageleefd kan zij, afhankelijk
van de ernst van de zaak, de erkenning onmiddellijk intrekken
of tijdelijk opschorten.
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wijld een passende inspectie uit ingeval zich een ongunstig
voorval of een bijwerking voordoet.

HOOFDSTUK III

In geval van een tijdelijke opschorting voert de bevoegde autoriteit binnen een termijn van drie maanden opnieuw een
inspectie uit. Indien het probleem niet is verholpen of indien
nieuwe tekortkomingen worden geconstateerd, kan de erkenning definitief worden ingetrokken.
Artikel 6
Bepalingen betreffende bestaande instellingen
De lidstaten kunnen besluiten de nationale bepalingen gedurende negen maanden na de in artikel 31 vastgelegde datum
te handhaven teneinde de bloedinstellingen die volgens hun
wetgeving werken de gelegenheid te geven aan de bepalingen
van deze richtlijn te voldoen.
Artikel 7

BEPALINGEN BETREFFENDE BLOEDINSTELLINGEN

Artikel 8
Verantwoordelijke persoon
1.
Bloedinstellingen wijzen een persoon (Ðverantwoordelijke
persoon) aan, die er verantwoordelijk voor is dat:
 bij het inzamelen en testen van elke eenheid bloed of bloedbestanddelen, ongeacht het beoogde gebruik, en bij het
bewerken, opslaan en distribueren ervan indien zij voor
transfusie bestemd zijn, de in de lidstaat geldende wetgeving
wordt nageleefd;
 de bevoegde autoriteit tijdens de erkenningsprocedure van
artikel 5 de nodige informatie ontvangt;

Inspectie- en controlemaatregelen
1.
De bevoegde autoriteit voert inspectie- en passende controlemaatregelen bij bloedinstellingen uit teneinde na te gaan of
de voorschriften van deze richtlijn, in het bijzonder die van
artikel 5, worden nageleefd.
2.
De inspectie- en controlemaatregelen worden door de
bevoegde autoriteit op gezette tijden uitgevoerd. Het tijdvak
tussen twee inspectie- en controlemaatregelen mag niet langer
dan ØØn jaar belopen.
3.
De inspectie- en controlemaatregelen worden verricht
door ambtenaren die de bevoegde autoriteit vertegenwoordigen
en gemachtigd moeten zijn om:
a) inspecties te verrichten in bloedinstellingen alsmede in inrichtingen op het grondgebied van haar lidstaat van eventuele derden die door de houder van de in artikel 5 bedoelde erkenning met de uitvoering van keurings- en testprocedures krachtens artikel 17 zijn belast;
b) monsters te nemen;
c) kennis te nemen van alle documenten die betrekking hebben op hetgeen wordt geïnspecteerd, met inachtneming van
de op het tijdstip van kennisgeving van deze richtlijn in de
lidstaten van kracht zijnde bepalingen die deze bevoegdheid
beperken wat betreft de beschrijving van het bereidingsproces.
4.
Op grond van de resultaten van de voorgaande inspectie
kan de bevoegde autoriteit met kortere tussenpozen inspectieen controlemaatregelen uitvoeren. Zij voert in elk geval onver-

 de bepalingen van de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21 en 22 in de bloedinstelling worden toegepast.
2.
De verantwoordelijke persoon voldoet aan de volgende
minimumeisen inzake kwalificatie:
a) houder zijn van een diploma, certificaat of ander bewijsstuk
van afsluiting van een universitaire opleiding op het gebied
van geneeskunde of biologie van ten minste vier jaar of van
een opleiding van ten minste drie jaar die door de betrokken lidstaat als gelijkwaardig wordt erkend;
b) na het behalen van het diploma ten minste twee jaar praktijkervaring op relevante gebieden opgedaan hebben in een
of meer instellingen die activiteiten mogen verrichten met
betrekking tot het inzamelen en testen van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong of met betrekking
tot het bewerken, opslaan en distribueren ervan.
3.
De in lid 1 bedoelde activiteiten kunnen worden gedelegeerd aan andere personen die op grond van hun opleiding en
ervaring over de nodige kwalificaties beschikken om die taken
uit te voeren.
4.
De bloedinstellingen delen de bevoegde autoriteit de
naam van de in lid 1 bedoelde verantwoordelijke persoon en
de in lid 3 bedoelde andere personen mee, met opgave van de
specifieke taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
5.
Wanneer de verantwoordelijke persoon of de in lid 3
bedoelde andere personen tijdelijk of definitief vervangen worden, deelt de bloedinstelling de bevoegde autoriteit onmiddellijk
de naam van de nieuwe verantwoordelijke persoon en de datum van diens infunctietreding mee.
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Artikel 9

Artikel 12

Personeel

Registratie

1.
Het personeel dat rechtstreeks is betrokken bij het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en
bloedbestanddelen beschikt over de nodige kwalificaties om die
taken uit te voeren en krijgt tijdig een geschikte opleiding en
regelmatig bijscholing.

1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de bloedinstellingen registers bijhouden van de in
artikel 28, lid 1, onder f), g) en h), bedoelde gegevens, van de
prevalentie van door transfusie overdraagbare ziekteverwekkers
bij bloed- en plasmadonors en van bevestigde positieve seroconversies. Deze registers wordt ten minste 30 jaar bewaard.

2.
Deze opleiding dient bij de aanstelling plaats te vinden en
vervolgens op gezette tijden, ten minste elk jaar. De opleiding
dient bij overplaatsing of verandering van werk, alsmede na de
invoering van nieuwe technologieºn, te worden herhaald.

De opleiding wordt periodiek, ten minste om het jaar, beoordeeld (bekwaamheidstesten).

3.
Aan het personeel dienen opleidingsrichtsnoeren ter beschikking te worden gesteld waarin de overeenkomstig artikel
28, lid 1, onder c), vastgestelde onderwerpen aan de orde
komen.

2.
De bevoegde autoriteit houdt registers bij van de gegevens die zij overeenkomstig artikel 5 van de bloedinstellingen
ontvangt en bewaart deze registers ten minste 30 jaar.

3.
De bevoegde autoriteit houdt registers bij van de hemovigilantiegegevens waarover zij overeenkomstig artikel 13 beschikt of die haar overeenkomstig artikel 14 worden gemeld.
Deze registers worden ten minste 30 jaar bewaard.

HOOFDSTUK V
HEMOVIGILANTIE

HOOFDSTUK IV
KWALITEITSZORG

Artikel 10
Kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat elke bloedinstelling een kwaliteitszorgsysteem voor
bloedinstellingen invoert en toepast op basis van de beginselen
van goede praktijken.

2.
De Commissie stelt de in artikel 28, lid 1, onder k),
bedoelde communautaire normen en specificaties vast voor
de activiteiten die een bloedinstelling met betrekking tot een
kwaliteitszorgsysteem moet uitvoeren.

Artikel 11
Documentatie
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat bloedinstellingen documentatie bijhouden over de
operationele procedures, richtsnoeren, handboeken en handleidingen, alsmede rapportageformulieren.

2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de ambtenaren belast met de in artikel 7 bedoelde
inspectie- en controlemaatregelen toegang krijgen tot die documenten.

Artikel 13
Traceerbaarheid
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat bloed en bloedbestanddelen die op hun grondgebied
worden ingezameld, getest, bewerkt, opgeslagen of gedistribueerd, voor elke donatie van de donor tot de patiºnt en omgekeerd kunnen worden getraceerd.

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat de bloedinstellingen een
donoridentificatiesysteem toepassen en elke afzonderlijke bloedeenheid en de bestanddelen daarvan op zodanige wijze etiketteren dat deze volledig traceerbaar zijn, overeenkomstig de in
artikel 28, lid 1, onder b), bedoelde voorschriften.

2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat bloed en bloedbestanddelen die op hun grondgebied
worden ingezameld, getest, bewerkt, opgeslagen en gedistribueerd, overeenkomstig de in artikel 28, lid 1, onder d), bedoelde
voorschriften worden geºtiketteerd, met inbegrip van de identificatie van de bloedinstelling waar het bloed of bloedbestanddeel is ingezameld.

3.
Ten aanzien van bloed en bloedbestanddelen die uit derde
landen worden ingevoerd, passen de lidstaten technische maatregelen van gelijke werking toe teneinde ervoor te zorgen dat
dat bloed en die bloedbestanddelen aan dezelfde normen voldoen als bloed en bloedbestanddelen die in de Gemeenschap
zijn ingezameld.
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Artikel 14
Melding van bijwerkingen en ongewenste voorvallen
1.

26.3.2002

verklaard hebben om bloed of bloedbestanddelen te doneren,
de bloedinstelling de in artikel 28, lid 1, onder f), bedoelde
informatie verstrekken.

De lidstaten zorgen ervoor dat:
Artikel 18

 ongewenste voorvallen (ongevallen en vergissingen) in verband met het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen die de kwaliteit
en de veiligheid ervan kunnen beïnvloeden, alsook bijwerkingen tijdens of na een transfusie die kunnen worden toegeschreven aan de kwaliteit en de veiligheid van het bloed
en de bloedbestanddelen, aan de bevoegde autoriteit worden gemeld;

 elke bloedinstelling beschikt over een procedure om dergelijke bijwerkingen en ongewenste voorvallen aan de bevoegde autoriteit te melden en bloed en bloedbestanddelen
die tekortkomingen vertonen op precieze, doeltreffende en
controleerbare wijze uit de distributieketen te verwijderen.

2.
De communautaire procedure voor het melden van bijwerkingen en ongewenste voorvallen en de wijze van melding
worden vastgesteld zoals aangegeven in artikel 28, lid 1, onder
l). Bovendien wordt een procedure voor retrospectief onderzoek ingesteld.

Toelating van donors
1.
De bloedinstellingen zorgen er ter bescherming van de
gezondheid van zowel de donor als de ontvanger voor dat er
keuringsprocedures zijn voor alle donors van bloed en bloedbestanddelen en dat daarbij aan de in artikel 28, lid 1, onder g),
bedoelde criteria wordt voldaan.

2.
Bloed en bloedbestanddelen worden afgenomen bij donors die aan de in artikel 28, lid 1, onder g), bedoelde donatiecriteria voldoen.

3.
De resultaten van de donorkeuring en de uitgevoerde tests
worden vastgelegd; de donor wordt op de hoogte gesteld van
eventuele hem betreffende afwijkende bevindingen.

Artikel 19
Vrijwillige, onbetaalde bloeddonatie

HOOFDSTUK VI
BEPALINGEN BETREFFENDE DE KWALITEIT EN DE
VEILIGHEID VAN BLOED EN BLOEDBESTANDDELEN

De lidstaten stimuleren de vrijwillige, onbetaalde donatie van
bloed en bloedbestanddelen en nemen alle nodige maatregelen
om het gebruik van bloed en bloedbestanddelen, afkomstig van
vrijwillige, onbetaalde donaties te bevorderen.

Artikel 15
Algemeen medisch onderzoek

Artikel 20

Elke donatie van bloed of bloedbestanddelen wordt voorafgegaan door een medisch onderzoek, verricht door een arts,
dat ten minste een gesprek en het meten van de bloeddruk
omvat; de arts moet erop toezien dat aan de donor de nodige
informatie wordt verstrekt en dat de nodige informatie bij de
donor wordt ingewonnen. De arts besluit ook of een donor kan
worden toegelaten.

Testen van donaties

Artikel 16
Verstrekking van informatie aan donors en ontvangers
De lidstaten zien erop toe dat aan alle donors van bloed of
bloedbestanddelen op hun grondgebied de in artikel 28, lid 1,
onder e), bedoelde informatie worden verstrekt en dat alle ontvangers informatie ontvangen over de mogelijke bijwerkingen
of voorvallen in verband met transfusie.

Bloedinstellingen zorgen ervoor dat alle donaties van bloed en
bloedbestanddelen worden getest overeenkomstig de in artikel
28, lid 1, onder h), bedoelde eisen, waarbij de wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van het opsporen van ziekteverwekkers ten volle wordt benut.

Artikel 21
Voorwaarden betreffende invriezen, opslag en vervoer
Bloedinstellingen zorgen ervoor dat de wijze waarop bloed en
bloedbestanddelen worden ingevroren, opgeslagen en vervoerd,
voldoet aan de in artikel 28, lid 1, onder i), bedoelde eisen.

Artikel 22
Artikel 17
Van donors verlangde informatie
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle donors op hun grondgebied, nadat zij zich bereid

Kwaliteitseisen voor bloedbestanddelen
Bloedinstellingen zorgen ervoor dat de kwaliteitseisen voor
bloedbestanddelen voldoen aan de hoge normen, bedoeld in
artikel 28, lid 1, onder j).
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HOOFDSTUK VII
GEGEVENSBESCHERMING
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hebben verricht, waarin ook de nationale maatregelen worden
beschreven die met betrekking tot inspecties en controles zijn
genomen.

Artikel 23
Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen overeenkomstig
Richtlijn 95/46/EG om ervoor te zorgen dat de in het kader
van deze richtlijn verzamelde gegevens die door derden kunnen
worden geraadpleegd, met inbegrip van persoonlijke gegevens
en genetische informatie, geanonimiseerd zijn, zodat de donor
niet meer te identificeren is.
Daartoe zien zij erop toe dat:
a) er maatregelen met het oog op de gegevensbeveiliging worden getroffen en er garanties zijn tegen ongeoorloofde toevoeging, schrapping of wijziging in donorbestanden of uitsluitingsregisters, en tegen overdracht van informatie;
b) er procedures worden vastgelegd om discrepanties tussen
gegevens te verhelpen;
c) ongeoorloofde bekendmaking van dergelijke informatie
wordt voorkomen, waarbij de donaties echter wel traceerbaar moeten blijven.

2.
De Commissie zendt de door de lidstaten ingediende verslagen over de ervaring met de uitvoering van deze richtlijn
door aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en
Sociaal ComitØ en het ComitØ van de Regio’s.
3.
De Commissie doet het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal ComitØ en het ComitØ van de Regio’s
om de drie jaar een verslag toekomen over de werking van
deze richtlijn, met name de bepalingen betreffende inspecties
en controles.
Artikel 26
Sancties
De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van
toepassing zijn op inbreuken op de krachtens deze richtlijn
vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle maatregelen
om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De sancties
moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel 32 genoemde
datum van deze bepalingen in kennis en delen haar onmiddellijk alle latere wijzigingen van die bepalingen mee.

HOOFDSTUK IX
HOOFDSTUK VIII

COMITÉS

UITWISSELING VAN INFORMATIE, VERSLAGLEGGING EN
SANCTIES

Artikel 27

Artikel 24

ComitØprocedure

Uitwisseling van informatie

1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten
door de vertegenwoordiger van de Commissie.

1.
De Commissie komt op gezette tijden met de door de
lidstaten aangewezen bevoegde autoriteiten bijeen om informatie uit te wisselen over de ervaring die is opgedaan met de
uitvoering van de krachtens deze richtlijn genomen maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid.
2.
Informatie over inzameling en distributie van bloed en
bloedbestanddelen, alsmede gegevens over het klinisch gebruik
ervan moet beschikbaar komen teneinde deze richtlijn toe te
passen en de mate van nationale en regionale zelfvoorziening
in kaart te brengen.

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 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 28

3.
Ingeval nieuwe epidemiologische of wetenschappelijke gegevens wijzen op gezondheidsrisico’s in verband met het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en
bloedbestanddelen kan de Commissie spoedbijeenkomsten organiseren.
Artikel 25
Verslagen
1.
De lidstaten doen de Commissie om de twee jaar, voor de
eerste maal op 31 december 2003, een verslag toekomen over
de werkzaamheden die zij met betrekking tot deze richtlijn

Technische voorschriften en de aanpassing ervan aan de
technische en wetenschappelijke vooruitgang
1.
De volgende technische voorschriften worden vastgesteld
overeenkomstig de in artikel 27, lid 2, bedoelde procedure.
a) gegevens die de bloedinstelling vóór de erkenning aan de
bevoegde autoriteit moet doen toekomen;
b) voorschriften inzake traceerbaarheid, met inbegrip van de
eventuele instelling van een gemeenschappelijk coderingssysteem;
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c) richtsnoeren voor de opleiding;
d) voorschriften betreffende de etikettering van bloed en bloedbestanddelen;
e) aan donors te verstrekken informatie;

26.3.2002

bestanddelen bestemd voor transfusie, en voor bloed en bloedbestanddelen bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen een gelijkwaardig kwaliteits- en veiligheidsniveau geldt.
HOOFDSTUK X

f) van donors verlangde informatie, met inbegrip van de identiteit, de anamnese en de handtekening van de donor;

SLOTBEPALINGEN

g) eisen betreffende de geschiktheid van bloed- en plasmadonors en de screening van donorbloed, zoals:

Wijziging van Richtlijn 89/381/EEG

 lichamelijke toelatingscriteria,
 donatiehoeveelheden en donatie-interval,
 criteria voor definitieve uitsluiting en eventuele uitzonderingen daarop,
 criteria voor tijdelijke uitsluiting;
h) eisen betreffende de op donaties van volbloed en bloedbestanddelen uitgevoerde tests;
i) eisen betreffende invriezen, opslag en vervoer;
j) eisen betreffende de kwaliteit en de veiligheid van bloedbestanddelen;
k) communautaire normen en specificaties met betrekking tot
een kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen;
l) communautaire procedure voor meldingen van bijwerkingen en ongewenste voorvallen en wijze van melding.
2.
De in lid 1 bedoelde bepalingen worden ten minste jaarlijks opnieuw bezien en zo nodig volgens de in artikel 27, lid 2,
bedoelde procedure aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang aangepast. Bij de vaststelling van technische specificaties en de aanpassing ervan aan de vooruitgang wordt rekening gehouden met desbetreffende aanbevelingen van de
Raad van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie en met
aanwijzingen van de terzake bevoegde Europese instellingen en
organisaties.
Artikel 29
Raadpleging van wetenschappelijke comitØs
De Commissie kan bij de opstelling en aanpassing van de in
artikel 28 bedoelde technische voorschriften aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang het of de terzake bevoegde wetenschappelijke comitØ of comitØs raadplegen, in het
bijzonder om te bewerkstelligen dat voor bloed en bloed-

Artikel 30

De punten 1, 2 en 3 van artikel 3 van Richtlijn 89/381/EEG
wordt vervangen door:
Ð1.
Voor het inzamelen en testen van menselijk bloed en
menselijk plasma is Richtlijn . . ./. . ./EG van het Europees
Parlement en de Raad [tot vaststelling van kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken,
opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen
van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn
89/381/EEG van de Raad] van toepassing.
Artikel 31
Omzetting in nationaal recht
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
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 mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied hebben vastgesteld of vaststellen.
Artikel 32
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 33
Adressanten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van
het Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het zuidoostelijke deel
van de Atlantische Oceaan
(2002/C 75 E/09)
COM(2001) 679 def.  2001/0280(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 21 november 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 37, juncto artikel 300, lid 2, eerste
alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de
visbestanden in het zuidoostelijke deel van de Atlantische
Oceaan. Zij heeft dit verdrag ondertekend tijdens de diplomatieke conferentie te Windhoek, Namibiº, op 20 april
2001, overeenkomstig het desbetreffende besluit van de
Raad (2).

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Gemeenschap is bevoegd om maatregelen inzake de
instandhouding en het beheer van de visbestanden vast te
stellen en om met andere landen of internationale organisaties overeenkomsten te sluiten.
(2) De Gemeenschap is verdragsluitende partij bij het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, op grond waarvan de
leden van de internationale gemeenschap verplicht zijn samen te werken om de levende rijkdommen van de zee in
stand te houden en te beheren.
(3) De Gemeenschap heeft de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982
die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer
van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden
trekkende visbestanden (1) ondertekend.

(5) In het verdragsgebied wordt gevist door vissers van de
Gemeenschap. Het is dus in het belang van de Gemeenschap om volwaardig lid te worden van de regionale visserijorganisatie die bij het verdrag wordt opgericht. Bijgevolg
is het noodzakelijk dat de Gemeenschap het verdrag goedkeurt,

BESLUIT:

Artikel 1
Het Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de
visbestanden in het zuidoostelijke deel van de Atlantische Oceaan wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van het verdrag is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

(4) De Gemeenschap heeft samen met de kuststaten van de
regio en andere belanghebbenden actief deelgenomen aan
het in 1997 ingezette proces voor de opstelling van een

De voorzitter van de Raad is gemachtigd om de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de akte van
goedkeuring neder te leggen bij de directeur-generaal van de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties overeenkomstig artikel 25, lid 2, van het verdrag.

(1) PB L 189 van 3.7.1998, blz. 14.

(2) PB L 111 van 20.4.2001, blz. 15.
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VERDRAG
inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het zuidoostelijk deel van de
Atlantische Oceaan
DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,
ZICH ERTOE VERBINDENDE de instandhouding op lange termijn en het duurzaam gebruik van alle levende
rijkdommen van de zee in het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan te garanderen en het milieu en
de mariene ecosystemen waarin die rijkdommen voorkomen, te beschermen;
ERKENNENDE de urgente en permanente behoefte aan effectieve instandhoudings- en beheersmaatregelen
voor de visbestanden in de volle zee in het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan;
ERKENNENDE DE RELEVANTE BEPALINGEN van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de
zee van 10 december 1982, de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van
de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de
instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden van 1995, en rekening houdende met de FAO-Overeenkomst om de naleving van de internationale
instandhoudings- en beheersmaatregelen door vissersvaartuigen op de volle zee te bevorderen van 1993 en
met de FAO-Gedragscode voor een verantwoorde visserij van 1995;
ERKENNENDE de plichten van de staten om met elkaar samen te werken voor de instandhouding en het
beheer van de levende rijkdommen in het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan;
VASTBESLOTEN om de voorzorgsaanpak toe te passen en ten uitvoer te leggen bij het beheer van de
visbestanden, overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in de Overeenkomst van 1995 over de
toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van
10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, en overeenkomstig de FAO-Gedragscode voor
een verantwoorde visserij van 1995;
ERKENNENDE dat voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame gebruik van de visbestanden
van de volle zee samenwerking tussen de staten vereist is, via adequate regionale of subregionale organisaties die in overleg de maatregelen vaststellen die voor de instandhouding van de bestanden noodzakelijk
zijn;
ZICH VERBINDENDE tot een verantwoorde visserij;
CONSTATERENDE dat de kuststaten overeenkomstig het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 1982
en algemene internationale rechtsbeginselen, zones van nationale rechtsmacht hebben afgebakend waarin
zij soevereine rechten uitoefenen wat betreft de exploratie, exploitatie, de instandhouding en het beheer
van de levende rijkdommen van de zee;
GELEID DOOR DE WENS samen te werken met de kuststaten en met alle andere staten en organisaties die
een reºel belang hebben bij de visbestanden in het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan om tot
algemeen aanvaarde instandhoudings- en beheersmaatregelen te komen;
ERKENNENDE het belang van economische en geografische factoren en de bijzondere noden van ontwikkelingslanden en hun kustgemeenschappen, met het oog op een billijk aandeel in de voordelen van de
levende rijkdommen van de zee;
EEN OPROEP DOENDE TOT staten die geen partij bij dit verdrag zijn noch anderszins ermee instemmen de
instandhoudings- en beheersmaatregelen in het kader van dit verdrag toe te passen, om vaartuigen die hun
vlag voeren geen toelating te geven te vissen op de bestanden waarop dit verdrag van toepassing is;
IN DE OVERTUIGING dat de oprichting van een organisatie die de instandhouding op lange termijn en het
duurzaam gebruik van de visbestanden in het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan tot doel heeft,
het beste middel is om voornoemde doelstellingen te bereiken;
INDACHTIG het feit dat de verwezenlijking van deze doelstellingen zal bijdragen tot de totstandkoming van
een rechtvaardige en billijke economische orde die rekening houdt met de belangen en behoeften van de
gehele mensheid en in het bijzonder met de specifieke belangen en behoeften van de ontwikkelingslanden;

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
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v) het gebruik van vliegtuigen in verband met de in deze
definitie beschreven activiteiten, tenzij voor noodgevallen waarin de gezondheid en veiligheid van bemanningen of de veiligheid van vaartuigen in het geding is;

Artikel 1
Terminologie
In dit verdrag wordt verstaan onder:
a) Ðhet Verdrag van 1982: het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982;
b) Ðde Overeenkomst van 1995: de Overeenkomst over de
toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december
1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het
beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden van 1995;
c) Ðkuststaat: elke verdragsluitende partij met aan het verdragsgebied grenzende wateren onder nationale rechtsmacht;
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i)

Ðlichaam: de lichamen als bedoeld in artikel 1, lid 3, van de
Overeenkomst van 1995;

j)

Ðvissersvaartuig: elk vaartuig dat wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt bij de commerciºle exploitatie van visbestanden, met inbegrip van moederschepen,
alle andere rechtstreeks bij visserijactiviteiten betrokken
vaartuigen en bij overlading betrokken vaartuigen;

k) Ðvisserijonderzoekvaartuig: elk vaartuig dat de visserij als
omschreven in (h) beoefent voor wetenschappelijke doeleinden, met inbegrip van permanent voor onderzoek ingezette vaartuigen en vaartuigen die gewoonlijk voor de commerciºle visserij of voor ondersteunende activiteiten worden ingezet;

d) Ðde Commissie: de bij artikel 5 ingestelde Visserijcommissie voor het zuidoostelijk deel van de Atlantische Oceaan;
l)
e) Ðverdragsluitende partij: een staat of regionale organisatie
voor economische integratie die ermee heeft ingestemd
door het verdrag gebonden te zijn en waarvoor het verdrag
in werking is getreden;
f)

Ðcontrolemaatregel: alle op grond van artikel 16 door de
Commissie genomen besluiten of acties met betrekking tot
waarneming, inspectie, naleving en rechtshandhaving;

g) Ðvisserijbeheersorganisatie: elke intergouvernementele organisatie met bevoegdheid om regels voor de levende rijkdommen van de zee vast te stellen;
h) Ðvisserij:

Ðvisbestanden: bestanden van vis, weekdieren, schaaldieren,
en andere sedentaire soorten in het verdragsgebied, met
uitzondering van:
i) sedentaire soorten die overeenkomstig artikel 77, lid 4,
van het Verdrag van 1982 onder de visserijrechtsmacht
van kuststaten vallen, en
ii) de over grote afstanden trekkende soorten genoemd in
bijlage I bij het Verdrag van 1982;

m) Ðvlaggenstaat: tenzij anders is bepaald,
i) een staat waarvan vaartuigen de vlag voeren of

i) het exploreren of prospecteren van visbestanden, het
vangen of oogsten van voortbrengselen van de zee;

ii) een regionale organisatie voor economische integratie in
zoverre vaartuigen de vlag van lidstaten daarvan voeren;

ii) het verrichten van eender welke activiteit waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij leidt tot
het lokaliseren, vangen of oogsten van voortbrengselen
van de zee, en dit voor alle doeleinden, met inbegrip
van wetenschappelijk onderzoek;

n) Ðlevende rijkdommen van de zee: alle levende wezens die
deel uitmaken van mariene ecosystemen, met inbegrip van
zeevogels;

iii) het uitzetten, opzoeken of ophalen van visconcentratietuigen of aanverwante voorzieningen, met inbegrip van
zendboeien;
iv) alle op zee ter ondersteuning of ter voorbereiding van
de in deze definitie beschreven activiteiten verrichte
handelingen, met uitzondering van operaties in noodgevallen waarin de gezondheid en veiligheid van bemanningen of de veiligheid van vaartuigen in het geding is; of

o) Ðregionale organisatie voor economische integratie: tenzij
anders is bepaald, een regionale organisatie voor economische integratie waaraan de lidstaten bevoegdheid voor onder dit verdrag vallende aangelegenheden hebben overgedragen, met inbegrip van het gezag om besluiten daaromtrent voor de lidstaten verbindend te maken; en
p) Ðoverlading: het lossen van alle aan boord gehouden vis of
een deel daarvan uit een vissersvaartuig en het laden ervan
in een ander vissersvaartuig, hetzij op zee, hetzij in de
haven, zonder dat de betrokken producten door een havenstaat zijn geregistreerd als aanvoer.
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Artikel 2

Artikel 5

Doel

De Organisatie

Dit verdrag heeft tot doel de instandhouding op lange termijn
en het duurzaam gebruik van de visbestanden in het verdragsgebied te waarborgen door doeltreffende tenuitvoerlegging ervan.

1.
De verdragsluitende partijen komen hierbij overeen de
Visserijorganisatie voor het zuidoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, hierna Ðde Organisatie te noemen, op te richten
en in stand te houden.

Artikel 3
Algemene beginselen
Met het oog op de verwezenlijking van het met dit verdrag
beoogde doel, waar mogelijk door middel van de Organisatie:
a) treffen de verdragsluitende partijen op basis van de best
beschikbare wetenschappelijke gegevens maatregelen om
de instandhouding op lange termijn en het duurzaam gebruik van de visbestanden waarop dit verdrag van toepassing is te waarborgen;
b) passen zij de voorzorgsaanpak toe met inachtneming van
het bepaalde in artikel 7;
c) passen zij de verdragsbepalingen toe ten aanzien van de
visbestanden, daarbij terdege rekening houdend met de impact van de visserij op ecologisch verwante diersoorten
zoals zeevogels, cetaceeºn, zeehonden en zeeschildpadden;
d) nemen zij waar nodig instandhoudings- en beheersmaatregelen ten aanzien van soorten die deel uitmaken van hetzelfde ecosysteem, samen voorkomen met of afhankelijk zijn
van de bestanden waarop wordt gevist;
e) zien zij erop toe dat er bij de visserij en in het kader van de
beheersmaatregelen terdege rekening wordt gehouden met
de noodzaak de schadelijke gevolgen voor de levende rijkdommen van de zee als geheel tot een minimum te beperken, en
f) beschermen zij de biodiversiteit van het mariene milieu.
Artikel 4
Geografisch toepassingsgebied
Tenzij anders is bepaald, is dit verdrag van toepassing binnen
het verdragsgebied, dat alle wateren omvat voorbij de zones
onder nationale rechtsmacht binnen het gebied dat wordt afgebakend door een lijn waarmee de volgende punten langs de
breedte- en lengtecirkels met elkaar worden verbonden:
te beginnen bij de buitengrens van de wateren onder nationale
rechtsmacht vanaf een punt op 6° zuiderbreedte, vervolgens
rechtwijzend west langs de breedtecirkel op 6° zuiderbreedte
tot het punt 10° westerlengte, rechtwijzend noord langs de
lengtecirkel op 10° westerlengte tot aan de evenaar, rechtwijzend west langs de evenaar tot het punt 20° westerlengte,
rechtwijzend zuid langs de lengtecirkel op 20° westerlengte
tot het punt 50° zuiderbreedte, rechtwijzend naar het oosten
langs de breedtecirkel op 50° zuiderbreedte tot het punt 30°
oosterlengte, en tot slot rechtwijzend noord langs de lengtecirkel op 30° oosterlengte tot op de kust van het Afrikaanse
vasteland.

2.

De Organisatie omvat:

a) de Commissie;
b) het UitvoeringscomitØ en het Wetenschappelijk ComitØ, als
ondergeschikte organen, alsmede alle andere ondergeschikte
organen die periodiek door de Commissie worden ingesteld
om tot de verwezenlijking van de doelstelling van dit verdrag bij te dragen; en
c) het Secretariaat.
3.
De Organisatie bezit rechtspersoonlijkheid en geniet op
het grondgebied van elk van de verdragsluitende partijen de
juridische status die voor het vervullen van haar taken en het
verwezenlijken van de doelstelling van dit verdrag noodzakelijk
is. De voorrechten en immuniteiten die de Organisatie en haar
personeel op het grondgebied van elk van de verdragsluitende
partijen genieten, worden vastgesteld bij overeenkomst tussen
de Organisatie en de betrokken verdragsluitende partij.
4.
De officiºle talen van de Organisatie zijn het Engels en
het Portugees.
5.
Het hoofdkantoor van de Organisatie wordt gevestigd in
Namibiº.
Artikel 6
De Commissie
1.

Elke verdragsluitende partij is lid van de Commissie.

2.
Elk lid wijst een vertegenwoordiger in de Commissie aan,
die zich mag laten bijstaan door plaatsvervangers en adviseurs.
3.

De taken van de Commissie zijn:

a) het aanwijzen van de behoeften op het gebied van instandhouding en beheer;
b) het formuleren en aannemen van instandhoudings- en beheersmaatregelen;
c) het vaststellen van totaal toegestane vangsten en/of visserijinspanningsniveaus, daarbij rekening houdend met de totale
vissterfte, met inbegrip van die van niet-doelsoorten;
d) het vaststellen van de aard en de mate van deelneming aan
de visserij;
e) het volgen van de situatie van de bestanden, en het verzamelen, analyseren en verspreiden van relevante informatie over de bestanden;
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het aanmoedigen, bevorderen en, waar nodig bij overeenkomst, coördineren van het wetenschappelijk onderzoek
met betrekking tot de visbestanden in het verdragsgebied
en in de aangrenzende wateren onder nationale rechtsmacht;

g) het beheer van de bestanden op basis van de overeenkomstig artikel 7 te ontwikkelen voorzorgsaanpak;
h) het uitwerken van passende vormen van samenwerking ter
bevordering van de effectiviteit van het toezicht, de controle, de bewaking en de handhaving van de regelgeving;
i)
j)

het vaststellen van maatregelen voor de controle en de
rechtshandhaving in het verdragsgebied;
het ontwerpen van voorschriften voor de visserij voor wetenschappelijke doeleinden;

k) het ontwerpen van voorschriften voor het verzamelen, indienen en verifiºren, en voor de toegang tot en het gebruik
van gegevens;
l)

het verzamelen en verspreiden van nauwkeurig en volledig
statistisch materiaal, teneinde de beschikbaarheid van de
beste wetenschappelijke adviezen te waarborgen, er waar
nodig voor zorgend de vertrouwelijke behandeling van de
gegevens te handhaven;

m) het geven van leiding aan het UitvoeringscomitØ en het
Wetenschappelijk ComitØ, de andere ondergeschikte organen en het Secretariaat;
n) het goedkeuren van de begroting voor de Organisatie; en
o) het verrichten van alle andere activiteiten die voor het vervullen van de taken noodzakelijk zijn.
4.

De Commissie stelt haar reglement van orde vast.

5.
De Commissie neemt in overeenstemming met het internationaal recht maatregelen om de naleving van de maatregelen
die zij vaststelt door vaartuigen die de vlag van niet-verdragspartijen voeren, te bevorderen.
6.
De Commissie houdt bij het formuleren van haar besluiten ten volle rekening met de aanbevelingen en adviezen van
het Wetenschappelijk ComitØ en het UitvoeringscomitØ. De
Commissie houdt in het bijzonder rekening met het feit dat
de bestanden een biologische eenheid vormen en met andere
biologische eigenschappen van de bestanden.
7.
De Commissie publiceert alle geldende instandhoudings-,
beheers- en controlemaatregelen, en houdt voor zover mogelijk
een register bij van de andere instandhoudings- en beheersmaatregelen die in het verdragsgebied van kracht zijn.
8.
De in lid 3 bedoelde maatregelen kunnen betrekking hebben op:
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d) het vistuig en de technologie die mogen worden gebruikt,
e) het visserij-inspanningsniveau (aantal vaartuigen, types, afmetingen) dat mag worden geleverd,
f) de gebieden en deelgebieden waarin mag worden gevist,
g) andere visserijregulerende voorschriften ter bescherming
van elk van de soorten, en
h) andere voorschriften die de Commissie noodzakelijk acht
voor de verwezenlijking van de doelstelling van dit verdrag.
9.
De op grond van dit Verdrag door de Commissie vastgestelde instandhoudings-, beheers- en controlemaatregelen
worden verbindend overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.
10. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 116
tot en met 119 van het VN-Zeerechtverdrag van 1982, mag de
Commissie de aandacht van alle staten of lichamen die geen
partij bij dit verdrag zijn, vestigen op eventuele activiteiten die
de verwezenlijking van het bij dit verdrag gestelde doel naar de
mening van de Commissie nadelig beïnvloeden.
11.
De Commissie vestigt de aandacht van alle verdragsluitende partijen op activiteiten die naar haar mening een verdragsluitende partij hinderen:
a) bij de verwezenlijking van het bij dit verdrag gestelde doel;
of
b) of bij het nakomen van de verplichtingen die krachtens dit
verdrag op die verdragsluitende partij rusten.
12.
De Commissie neemt kennis van maatregelen van andere organisaties die betrekking hebben op de levende rijkdommen van de zee in het verdragsgebied en doet, zonder afbreuk
te doen aan de doelstelling van dit verdrag, het nodige om de
onderlinge samenhang tussen haar maatregelen en die maatregelen te verzekeren.
13. Indien de Commissie constateert dat een verdragsluitende partij niet langer aan de werkzaamheden van de Organisatie deelneemt, pleegt zij overleg met de betrokken verdragsluitende partij en kan zij de passend geachte maatregelen
nemen.

Artikel 7
Voorzorgsaanpak
1.
De Commissie volgt een voorzorgsaanpak in brede zin
ten aanzien van de instandhouding, het beheer en de exploitatie van de bestanden waarop dit verdrag van toepassing is, ter
bescherming van de visbestanden en voor het behoud van het
mariene milieu.

a) de hoeveelheid die van elke soort mag worden gevangen,
b) de gebieden en perioden waarin mag worden gevist,
c) de afmetingen en het geslacht die van elke soort mogen
worden gevangen,

2.
De Commissie is extra voorzichtig wanneer de informatie
twijfelachtig, onbetrouwbaar of niet adequaat is. Het ontbreken
van adequate wetenschappelijke informatie is geen reden om
instandhoudings- en beheersmaatregelen uit te stellen of achterwege te laten.
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3.
Voor de tenuitvoerlegging van dit artikel neemt de Commissie kennis van de beste internationale praktijken voor het
volgen van een voorzorgsaanpak, met inbegrip van bijlage II bij
de Overeenkomst van 1995 en de Gedragscode voor een verantwoorde visserij van 1995.

Artikel 8
Vergaderingen van de Commissie
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geen onnodig restrictieve bepalingen bevatten en regels vaststellen voor het openbaar maken van en de toegang tot de
notulen en verslagen van de Organisatie. De Commissie doet
het nodige om dit reglement zo snel mogelijk aan te nemen.
10. Totdat de desbetreffende regels door de Commissie zijn
vastgesteld, worden besluiten om vertegenwoordigers van instanties die geen partij bij dit verdrag zijn als waarnemer op de
vergaderingen uit te nodigen, door de verdragsluitende partijen
genomen met algemene stemmen.

1.
De Commissie houdt een gewone jaarvergadering en
komt voorts bijeen telkens als zulks noodzakelijk wordt geacht.
Artikel 9
2.
De eerste vergadering van de Commissie wordt gehouden
binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag,
op voorwaarde dat er onder de verdragsluitende partijen ten
minste twee staten zijn die visserijactiviteiten in het verdragsgebied uitvoeren. De eerste vergadering moet in elk geval worden gehouden binnen zes maanden na de inwerkingtreding van
dit verdrag. De Regering van Namibiº treedt met de verdragsluitende partijen in overleg over de eerste vergadering van de
Commissie. De voorlopige agenda wordt ten laatste ØØn maand
vóór de datum waarop de vergadering plaatsvindt aan elke
ondertekenaar of verdragsluitende partij meegedeeld.
3.
De Commissie zal zich op de eerste vergadering onder
meer bij voorrang buigen over de kosten van de tenuitvoerlegging van de bijlage door het Secretariaat en over de maatregelen die nodig zijn voor de vervulling van de in artikel 6, lid 3,
onder k) en l), bedoelde taken van de Commissie.
4.
De eerste vergadering van de Commissie vindt plaats op
het hoofdkantoor van de Organisatie. Tenzij de Commissie
anders beslist, vinden de daaropvolgende vergaderingen eveneens plaats op het hoofdkantoor.
5.
De Commissie verkiest uit de vertegenwoordigers van de
verdragsluitende partijen een voorzitter en een vice-voorzitter,
die elk een ambtstermijn van twee jaar hebben en eenmaal
herverkiesbaar zijn voor nog eens twee jaar. De eerste voorzitter wordt op de eerste vergadering van de Commissie verkozen en heeft een ambtstermijn van drie jaar. De voorzitter en
de vice-voorzitter mogen geen vertegenwoordiger zijn van dezelfde verdragsluitende partij.
6.
De Commissie stelt procedureregels vast voor de deelname van vertegenwoordigers van niet-verdragspartijen in de
hoedanigheid van waarnemer.
7.
De Commissie stelt procedureregels vast voor de deelname van vertegenwoordigers van intergouvernementele organisaties in de hoedanigheid van waarnemer.
8.
Vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor de bestanden in het verdragsgebied
krijgen de gelegenheid om de vergaderingen van de Organisatie
als waarnemer bij te wonen, overeenkomstig regels die de
Commissie vaststelt.
9.
De Commissie stelt een reglement vast om de bovenbedoelde vormen van deelname te regelen en de doorzichtige
werking van de Organisatie te waarborgen. Dit reglement zal

Het UitvoeringscomitØ
1.
Elke verdragsluitende partij mag een vertegenwoordiger
voor het UitvoeringscomitØ aanwijzen, die zich mag laten bijstaan door plaatsvervangers en adviseurs.
2.
Tenzij de Commissie anders beslist, bestaat de taak van
het UitvoeringscomitØ erin aan de Commissie informatie, adviezen en aanbevelingen te verstrekken in verband met de tenuitvoerlegging en de naleving van de instandhoudings- en beheersmaatregelen.
3.
Binnen dit kader verricht het UitvoeringscomitØ de werkzaamheden die door de Commissie worden opgedragen, en met
name:
a) de coördinatie van de werkzaamheden in verband met de
uitvoering die door of voor de Organisatie worden ondernomen;
b) de coördinatie met de werkzaamheden van het Wetenschappelijk ComitØ in gemeenschappelijke aangelegenheden; en
c) alle andere werkzaamheden die door de Commissie worden
opgedragen.
4.
Het UitvoeringscomitØ komt bijeen wanneer de Commissie zulks noodzakelijk acht.
5.
Het UitvoeringscomitØ stelt een reglement van orde en,
indien nodig, de wijzigingen daarvan vast voor zijn vergaderingen en voor de uitoefening van zijn taken. Dit reglement en de
wijzigingen daarvan dienen door de Commissie te worden
goedgekeurd. Het reglement voorziet in een procedure voor
de presentatie van minderheidsrapporten.
6.
Het UitvoeringscomitØ mag, met goedkeuring van de
Commissie, de ondergeschikte organen oprichten die voor de
uitoefening van zijn taken noodzakelijk zijn.

Artikel 10
Het Wetenschappelijk ComitØ
1.
Elke verdragsluitende partij mag een vertegenwoordiger
voor het Wetenschappelijk ComitØ aanwijzen, die zich mag
laten bijstaan door plaatsvervangers en adviseurs.
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2.
Het Wetenschappelijk ComitØ mag een beroep doen op
deskundig advies indien de omstandigheden zulks vereisen.
3.
De taak van het Wetenschappelijk ComitØ bestaat erin
aan de Commissie wetenschappelijke adviezen en aanbevelingen te verstrekken met het oog op het formuleren van instandhoudings- en beheersmaatregelen voor de visbestanden die onder dit verdrag vallen en de samenwerking op het gebied van
het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen om de kennis
van de levende rijkdommen van de zee in het verdragsgebied te
vergroten.
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Artikel 11
Het Secretariaat
1.
De Commissie stelt een Algemeen Secretaris aan volgens
de procedure en op de voorwaarden die door de Commissie
worden bepaald.
2.
De Algemeen Secretaris wordt aangesteld voor een termijn van vier jaar, die eenmaal voor vier jaar kan worden
verlengd.

4.
Binnen dit kader verricht het Wetenschappelijk ComitØ de
werkzaamheden die door de Commissie worden opgedragen,
en met name:

3.
De Commissie bepaalt de personeelssterkte van het Secretariaat volgens de behoeften en de Algemeen Secretaris stelt de
personeelsleden aan, geeft leiding aan het personeel en houdt
toezicht, overeenkomstig de bepalingen van het personeelsreglement dat door de Commissie wordt vastgesteld.

a) het inwinnen van advies, het opzetten van samenwerking,
het stimuleren van de verzameling, de analyse en de uitwisseling van informatie over de levende rijkdommen van de
zee in het verdragsgebied;

4.
De Algemeen Secretaris en het Secretariaat vervullen de
door de Commissie opgedragen taken.

b) het ontwikkelen van criteria en methoden voor het vaststellen van instandhoudings- en beheersmaatregelen;
c) het bestuderen van de situatie en de ontwikkeling van relevante populaties van de levende rijkdommen van de zee;
d) het analyseren van gegevens met betrekking tot de directe
en indirecte effecten van de visserij en andere vormen van
menselijke activiteit op die populaties;
e) het onderzoeken van de effecten die voorgestelde wijzigingen van de vangstmethoden, de visserij-inspanningsniveaus
en voorgestelde instandhoudings- en beheersmaatregelen
zouden kunnen teweegbrengen; en
f) het in opdracht of op eigen initiatief aan de Commissie
verstrekken van rapporten en aanbevelingen in verband
met instandhoudings- en beheersmaatregelen en wetenschappelijk onderzoek.
5.
Het Wetenschappelijk ComitØ moet er bij zijn werkzaamheden naar streven rekening te houden met het werk van
andere visserijbeheersorganisaties en andere technische en wetenschappelijke organen.
6.
De eerste vergadering van het Wetenschappelijk ComitØ
vindt plaats binnen drie maanden na de eerste vergadering van
de Commissie.
7.
Het Wetenschappelijk ComitØ stelt een reglement van
orde en, indien nodig, de wijzigingen daarvan vast voor zijn
vergaderingen en voor de uitoefening van zijn taken. Dit reglement en de wijzigingen daarvan dienen door de Commissie te
worden goedgekeurd. Het reglement voorziet in een procedure
voor de presentatie van minderheidsrapporten.
8.
Het Wetenschappelijk ComitØ kan, met de goedkeuring
van de Commissie, de ondergeschikte organen instellen die
het nodig acht voor de uitoefening van zijn taken.

Artikel 12
Financiºle en budgettaire bepalingen
1.
Op de jaarvergadering stelt de Commissie met algemene
stemmen de begroting van de Organisatie vast. Zij laat zich
daarbij leiden door het beginsel van kosteneffectiviteit.
2.
De Algemeen Secretaris stelt een ontwerp-begroting voor
het volgende begrotingsjaar van de Organisatie op en legt deze
ten minste zestig dagen vóór elke jaarvergadering van de Commissie aan de verdragsluitende partijen voor.
3.
Alle verdragsluitende partijen dragen bij in de begroting.
De bijdrage van elke verdragsluitende partij bestaat uit een
basisbedrag dat voor iedereen gelijk is en een gedeelte dat
afhankelijk is van de totale in het verdragsgebied verrichte
vangsten van onder het verdrag vallende soorten. De Commissie stelt de mate waarin de bijdragen effectief zullen worden
geïnd en de eventuele wijzigingen daarvan vast, rekening houdende met de economische situatie van elke verdragsluitende
partij. Voor verdragsluitende partijen met gebiedsdelen grenzend aan het verdragsgebied is de economische situatie waarmee wordt rekening gehouden die van de betrokken gebiedsdelen.
4.
Gedurende de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van
het Verdrag of een kortere periode die door de Commissie
wordt vastgesteld, betalen alle verdragsluitende partijen een
gelijke bijdrage.
5.
De Commissie mag financiºle bijdragen en andere vormen van bijstand vragen en aanvaarden van organisaties, personen en eender welke andere bron voor elk doel dat verband
houdt met de vervulling van haar taken.
6.
De financiºle activiteiten van de Organisatie, met inbegrip
van de vaststelling van het in lid 3 bedoelde inningspercentage,
worden beheerst door het Financieel Reglement dat de Commissie vaststelt en jaarlijks onderworpen aan een accountantsonderzoek door onafhankelijke accountants die de Commissie
aanstelt.
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7.
Elke verdragsluitende partij draagt de kosten die voor haar
voortvloeien uit het bijwonen van de vergaderingen van de
organen van de Organisatie.
8.
Tenzij de Commissie anders beslist, wordt een verdragsluitende partij die meer dan twee jaar ten achteren is met de
betaling van eender welke aan de Organisatie verschuldigde
sommen het recht ontzegd om:
a) deel te nemen aan de besluitvorming in de Commissie, en
b) door de Commissie genomen maatregelen niet te aanvaarden en daarvan officieel kennisgeving te doen, en dit
totdat alle aan de Organisatie verschuldigde sommen betaald
zijn.

Artikel 13
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4.
Elke verdragsluitende partij doet het nodige, met inachtneming van hetgeen door de Commissie en in het internationaal recht is bepaald, om de doeltreffendheid van de maatregelen van de Commissie te garanderen.
5.
Elke verdragsluitende partij doet de Commissie jaarlijks
een verslag toekomen over de uitvoerings- en rechthandhavingsmaatregelen, onder meer de in verband met overtredingen opgelegde sancties die zij overeenkomstig dit artikel heeft
getroffen.
6. a) Onverminderd de primaire verantwoordelijkheid van de
vlaggenstaat, doet elke verdragsluitende partij al het mogelijke of verleent zij haar medewerking om ervoor te
zorgen dat haar onderdanen die in het verdragsgebied
vissen en haar ondernemingen de bepalingen van dit
verdrag naleven. Elke verdragsluitende partij stelt de
Commissie regelmatig in kennis van de daartoe getroffen
maatregelen.

Plichten van de verdragsluitende partijen
1.
Elke verdragsluitende partij is er met betrekking tot haar
activiteiten in het verdragsgebied toe gehouden om:
a) wetenschappelijke, technische en statistische gegevens over
de onder dit Verdrag vallende visbestanden te verzamelen en
mee te delen;
b) ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens voldoende
gedetailleerd zijn om een effectieve evaluatie van de bestanden mogelijk te maken en tijdig worden meegedeeld om in
de behoeften van de Commissie te voorzien;
c) het nodige te doen om zich van de nauwkeurigheid van de
betrokken gegevens te vergewissen;
d) door de Commissie gevraagde statistische, biologische en
andere gegevens en inlichtingen jaarlijks aan de Organisatie
te verstrekken;
e) inlichtingen aangaande haar visserijactiviteiten, betreffende
onder meer visgronden en vissersvaartuigen, aan de Organisatie te verstrekken op de wijze en de tijdstippen die door
de Commissie worden bepaald, om het samenstellen van
betrouwbare vangst- en inspanningsstatistieken mogelijk te
maken; en
f) aan de Commissie, op de tijdstippen die zij bepaalt, inlichtingen te verstrekken over hetgeen is ondernomen om de
instandhoudings- en beheersmaatregelen van de Commissie
ten uitvoer te leggen.
2.
Alle kuststaten verstrekken de Organisatie bij lid 1 voorgeschreven gegevens over de activiteiten die in het gebied onder hun nationale rechtsmacht plaatsvinden met betrekking tot
grensoverschrijdende bestanden.
3.
Elke verdragsluitende partij legt dit verdrag en alle instandhoudings-, beheers- en andere maatregelen waarover in
de Commissie overeenstemming is bereikt, onverwijld ten uitvoer.

b) De vangstmogelijkheden die door de Commissie aan de
verdragsluitende partijen worden verleend, worden uitsluitend gebruikt door vaartuigen die de vlag van een
verdragsluitende partij voeren.
7.
Elke kuststaat stelt de Organisatie regelmatig in kennis
van de maatregelen die hij treft ten aanzien van de visbestanden in aan het verdragsgebied grenzende wateren onder zijn
nationale rechtsmacht.
8.
Elke verdragsluitende partij komt haar overeenkomstig dit
verdrag aangegane verplichtingen te goeder trouw na en oefent
de hierbij erkende rechten niet uit op een manier die als misbruik zou kunnen worden aangemerkt.

Artikel 14
Plichten van de vlaggenstaat
1.
Elke verdragsluitende partij doet het nodige opdat vaartuigen die haar vlag voeren, de instandhoudings-, beheers- en
de controlemaatregelen van de Commissie naleven en geen
activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de doeltreffendheid ervan.
2.
Elke verdragsluitende partij staat gebruik van vaartuigen
die haar vlag voeren voor de visserij in het verdragsgebied
alleen toe wanneer zij de uit dit verdrag voortvloeiende verantwoordelijkheden kan uitoefenen ten aanzien van die vaartuigen.
3.
De verdragsluitende partijen leggen aan de vaartuigen die
hun vlag voeren passende, met de internationale praktijk overeenstemmende regels op waarmee uitvoering wordt gegeven
aan de maatregelen die de Commissie neemt. Het gaat hierbij
onder meer om:
a) maatregelen om te waarborgen dat de vlaggenstaat elk vermoed geval van overtreding van Commissiemaatregelen
door een vaartuig dat zijn vlag voert, onmiddellijk onderzoekt en volledig verslag uitbrengt over de naar aanleiding
daarvan genomen maatregelen;
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b) controle via een systeem van visvergunningen op de vaartuigen die in het verdragsgebied actief zijn en de vlag van de
verdragsluitende partij voeren;
c) het aanleggen van een nationaal register van vissersvaartuigen die vergunning hebben om in het verdragsgebied te
vissen en het uitwerken van een regeling voor het op regelmatige basis delen van de betrokken informatie met de
Commissie;
d) eisen inzake het merken van vissersvaartuigen en vistuig
voor identificatiedoeleinden;
e) eisen inzake het registreren en tijdig melden van vaartuigposities, vangsten van doelsoorten en bijvangsten, aangelande en overgeladen hoeveelheden, visserij-inspanning en
andere relevante visserijgegevens;
f) regels voor het overladen, om te waarborgen dat de instandhoudings- en beheersmaatregelen niet worden uitgehold;
g) maatregelen met het oog op de toegang van waarnemers
van andere verdragsluitende partijen om door de Commissie
overeengekomen taken te vervullen; en
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ding en overlading door vaartuigen die de vlag voeren van
partijen die geen partij bij dit Verdrag zijn, wordt verboden
in gevallen waarin vaststaat dat onder dit Verdrag vallende
bestanden zijn gevangen op een manier die de instandhoudings- en beheersmaatregelen van de Commissie uitholt.

4.
Indien een havenstaat van oordeel is dat een vaartuig van
een verdragsluitende partij een instandhoudings- of beheersmaatregel of een controlemaatregel van de Commissie heeft
overtreden, stelt hij de betrokken vlaggenstaat, en eventueel
de Commissie, daarvan in kennis. De havenstaat bezorgt de
vlaggenstaat en de Commissie alle bewijsmateriaal en dienstige
inlichtingen, zoals eventuele inspectieverslagen. De vlaggenstaat
dient de Commissie in dergelijke gevallen uitvoerig te informeren over de naar aanleiding daarvan ondernomen actie.

5.
Niets in dit artikel doet afbreuk aan de uitoefening door
de staten van de soevereine rechten over op hun grondgebied
gelegen havens in overeenstemming met het internationaal
recht.

6.
Alle op grond van dit artikel te nemen maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het internationaal recht.

Artikel 16
h) maatregelen om het gebruik van een satellietvolgsysteem
(VMS), zoals overeengekomen door de Commissie, verplicht
te stellen.
4.
De verdragsluitende partijen zien erop toe dat vaartuigen
die hun vlag voeren, maatregelen die door de Commissie zijn
overeengekomen niet uithollen door zonder vergunning in aan
het verdragsgebied grenzende wateren te vissen op visbestanden die aan weerszijden van de grens voorkomen.

Artikel 15

Waarneming, inspectie, naleving en handhaving
1.
De verdragsluitende partijen brengen via de Commissie
een regeling voor waarneming, inspectie, naleving en handhaving (hierna Ðde regeling te noemen) tot stand om de effectieve uitoefening van de verantwoordelijkheid die zij als vlaggenstaat ten aanzien van hun vissers- en onderzoeksvaartuigen
in het verdragsgebied hebben, te versterken. De regeling heeft
in de eerste plaats tot doel ervoor te zorgen dat de verdragsluitende partijen hun verplichtingen in het kader van dit verdrag en, indien toepasselijk, in het kader van de Overeenkomst
van 1995 daadwerkelijk nakomen, teneinde te garanderen dat
de instandhoudings- en beheersmaatregelen van de Commissie
worden nageleefd.

Plichten en maatregelen van havenstaten
1.
Bij het nemen van maatregelen overeenkomstig dit verdrag houden havenstaten ten volle rekening met het recht en
de plicht van havenstaten om in overeenstemming met het
internationaal recht te handelen en de doeltreffendheid van
subregionale, regionale en internationale instandhoudings- en
beheersmaatregelen te bevorderen.

2.
De Commissie draagt er zorg voor een regeling te ontwerpen die, onder meer:

2.
De verdragsluitende partijen dienen, met inachtneming
van door de Commissie overeengekomen maatregelen, onder
andere de aan boord van vissersvaartuigen gehouden documenten, vistuigen en vangsten te inspecteren wanneer dergelijke
vaartuigen vrijwillig hun havens of offshore-terminals aandoen.

b) onpartijdig en niet-discriminerend is;

3.
De verdragsluitende partijen dienen, met inachtneming
van door de Commissie overeengekomen maatregelen en van
het internationaal recht, regels aan te nemen waarbij aanlan-

a) samenwerking tussen de verdragsluitende partijen voor een
effectieve uitvoering van de regeling bevordert;

c) voorziet in controle op de naleving van de instandhoudingsen beheersmaatregelen van de Commissie; en

d) voorziet in snelle reactie op meldingen van overtredingen
van door de Commissie genomen maatregelen.
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3.
De regeling moet op grond van het voorgaande onder
andere de volgende elementen omvatten:

De vraag of een aangelegenheid van wezenlijk belang is, wordt
behandeld als een kwestie van wezenlijk belang.

a) controlemaatregelen, waaronder een stelsel van visvergunningen, voorschriften voor het merken van vaartuigen en
vistuigen, voor het registreren van gegevens over de visserijactiviteiten en voor het near-to-real-time melden van vaartuigbewegingen en activiteiten via bijvoorbeeld satellietvolgsystemen;

2.
Besluiten over andere dan de in lid 1 bedoelde aangelegenheden, worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige verdragsluitende partijen die hun stem uitbrengen.

b) een regeling voor inspectie op zee en aan de wal, die voorziet in procedures voor het aanhouden en inspecteren van
vaartuigen, op basis van wederkerigheid;
c) een geheel van gemeenschappelijke regels voor het verrichten van waarnemingen (Ðwaarnemersregeling), onder andere voor het plaatsen van waarnemers van een verdragsluitende partij aan boord van vaartuigen die de vlag van een
andere verdragsluitende partij voeren, met instemming van
deze laatste; een werkingssfeer die vaartuigen van verschillende afmetingen en types omvat, en procedures voor het
meedelen door waarnemers van informatie in verband met
kennelijke overtredingen van instandhoudings- en beheersmaatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de
noodzaak de veiligheid van waarnemers te garanderen; en
d) procedures voor de follow-up van in het kader van de
regeling vastgestelde overtredingen, betreffende onder andere gemeenschappelijke onderzoeksnormen, meldingsvoorschriften, kennisgeving van de stand van de procedure en
van de getroffen sancties, en andere acties op het gebied van
de rechtshandhaving.
4.
De regeling dient een multilaterale opzet te hebben en
een geïntegreerd geheel te vormen.
5.
Met het oog op een effectievere uitoefening van de verantwoordelijkheid die de verdragsluitende partijen als vlaggenstaat ten aanzien van hun vaartuigen in het verdragsgebied
hebben, moeten de in bijlage I, die een integrerend deel van
dit verdrag uitmaakt, vastgestelde tijdelijke regelingen van toepassing zijn vanaf de inwerkingtreding van dit verdrag en van
kracht blijven totdat de definitieve regeling tot stand is gebracht
of totdat de Commissie anders beslist.
6.
Indien de Commissie deze regeling niet binnen twee jaar,
te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit verdrag, tot stand
heeft gebracht, dient zij, wanneer een verdragsluitende partij
daarom verzoekt, dringend werk te maken van de vaststelling
van aanhoudings- en inspectieprocedures om te bevorderen dat
de verdragsluitende partijen hun verplichtingen in het kader
van dit verdrag en, indien toepasselijk, die in het kader van
de Overeenkomst van 1995 daadwerkelijk nakomen. Hiervoor
kan een buitengewone vergadering van de Commissie worden
bijeengeroepen.

Artikel 17
Besluitvorming
1.
Besluiten van de Commissie over aangelegenheden van
wezenlijk belang worden genomen met algemene stemmen.

3.
Wanneer besluiten overeenkomstig dit verdrag worden
genomen, hebben regionale organisaties voor economische integratie slechts ØØn stem.

Artikel 18
Samenwerking met andere organisaties
1.
De Organisatie werkt, in voorkomend geval, inzake aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn samen
met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties en met andere gespecialiseerde agentschappen en organisaties.
2.
De Organisatie streeft ernaar samenwerkingsrelaties te
ontwikkelen met andere intergouvernementele organisaties die
een bijdrage kunnen leveren tot haar werkzaamheden en belang hebben bij de instandhouding op lange termijn en het
duurzaam gebruik van de levende rijkdommen van de zee in
het verdragsgebied.
3.
De Commissie is gemachtigd overeenkomsten aan te gaan
met de in dit artikel bedoelde en andere organisaties. De Commissie kan deze organisaties uitnodigen waarnemers af te vaardigen naar haar vergaderingen of naar vergaderingen van de
ondergeschikte organen van de Organisatie.
4.
Voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 van dit Verdrag op de visbestanden werkt de Organisatie samen met andere belanghebbende visserijbeheersorganisaties en houdt zij
rekening met hun instandhoudings- en beheersmaatregelen
die in het gebied van toepassing zijn.

Artikel 19
Onderlinge verenigbaarheid van instandhoudings- en
beheersmaatregelen
1.
De verdragsluitende partijen erkennen de noodzaak te
waarborgen dat instandhoudings- en beheersmaatregelen die
worden genomen voor grensoverschrijdende visbestanden op
de volle zee onderling verenigbaar zijn met soortgelijke maatregelen die voor dezelfde bestanden worden genomen voor
gebieden welke onder nationale rechtsmacht vallen. De verdragsluitende partijen hebben de plicht daartoe samen te werken om zulke onderlinge verenigbaarheid te bewerkstelligen ten
aanzien van de vorenbedoelde visbestanden die zich in het
verdragsgebied en in de wateren onder nationale rechtsmacht
van een van de verdragsluitende partijen ophouden. De betrokken verdragsluitende partij en de Commissie dienen overeenkomstig het voorgaande de onderlinge verenigbaarheid te bevorderen. Zij zullen er daarbij op toezien geen afbreuk te doen
aan maatregelen die zijn genomen op grond van de artikelen
61 en 119 van het Verdrag van 1982.
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2.
Ter uitvoering van het bepaalde in lid 1 gaan de kuststaten en de Commissie over tot de uitwerking en vaststelling
van gemeenschappelijke voorschriften voor het verzamelen en
uitwisselen van vangstgegevens voor de betrokken bestanden
en van statistische gegevens met betrekking tot de toestand
van die bestanden.
3.
Elke verdragsluitende partij dient de Commissie op de
hoogte te houden van de maatregelen en besluiten die zij op
grond van dit artikel neemt.
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c) indien nodig, vangstmogelijkheden reserveren voor niet-verdragspartijen.
3.
De Commissie moet de vastgestelde quota, vangstbeperkingen en aandelen in vangstmogelijkheden voor verdragsluitende partijen volgens overeengekomen regels aan herziening
onderwerpen in het licht van de beschikbare informatie, de
adviezen en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering
en de naleving van de instandhoudings- en beheersmaatregelen
door de verdragsluitende partijen.

Artikel 20
Vangstmogelijkheden
1.
Bij de vaststelling van de aard en de omvang van de
aandelen in de vangstmogelijkheden zal de Commissie rekening
houden met, onder andere:
a) de toestand waarin de visbestanden, inclusief andere levende
rijkdommen van de zee, verkeren en de bestaande visserijinspanningsniveaus, gelet op de adviezen en aanbevelingen
van het Wetenschappelijk ComitØ;
b) de respectieve belangen, de huidige en vroegere visserijpatronen, onder andere de vangsten, en de visserijpraktijken in
het verdragsgebied;
c) het ontwikkelingsniveau van de onderscheiden visserijtakken;
d) de belangen van ontwikkelingslanden in wier rechtsgebieden
de bestanden zich eveneens ophouden;

Artikel 21
Erkenning van de bijzondere noden van
ontwikkelingslanden in de regio
1.
De verdragsluitende partijen erkennen ten volle de bijzondere noden van ontwikkelingslanden in de regio met betrekking tot de instandhouding en het beheer van de onder dit
verdrag vallende visbestanden en de ontwikkeling van de betrokken bestanden.
2.
Ter nakoming van de plicht samen te werken voor de
totstandbrenging van instandhoudings- en beheersmaatregelen
voor onder dit verdrag vallende visbestanden, houden de verdragsluitende partijen rekening met de bijzondere noden van
de betrokken ontwikkelingslanden, in het bijzonder met:
a) de kwetsbaarheid van ontwikkelingslanden in de regio die
van de exploitatie van levende rijkdommen van de zee afhankelijk zijn, onder meer om in de voedselbehoeften van
hun bevolking of delen daarvan te voorzien;

e) de aan de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het verdragsgebied te leveren bijdragen, onder andere
in de vorm van informatieverstrekking, wetenschappelijk
onderzoek en inspanningen om samenwerking voor doeltreffend toezicht, controle, bewaking en rechtshandhaving
tot stand te brengen;

b) de noodzaak nadelige gevolgen te vermijden voor, en de
toegang te waarborgen tot, de visserij door zelfvoorzieningsvissers en kleinschalige en ambachtelijke beroepsvissers, en
vrouwen in de visserijsector; en

f) de bijdragen aan nieuwe visserijtakken en verkennende visserij, met inachtneming van de in artikel 6, lid 6, van de
Overeenkomst van 1995 uiteengezette beginselen;

c) de noodzaak erover te waken dat de bovenbedoelde maatregelen niet tot gevolg hebben dat een buitensporig deel van
de instandhoudingsinspanning, direct of indirect, bij de ontwikkelingslanden komt te liggen.

g) de behoeften van kustgemeenschappen die hoofdzakelijk
van de visserij op de bestanden in het zuidoostelijk deel
van de Atlantische Oceaan afhankelijk zijn; en
h) de behoeften van kuststaten waarvan de economie zeer
sterk van de exploitatie van visbestanden afhankelijk is.
2.
Ter uitvoering van het bepaalde in lid 1 kan de Commissie, onder meer:
a) jaarlijkse vangstquota of inspanningsbeperkingen voor de
verdragsluitende partijen vaststellen;
b) hoeveelheden vaststellen die voor exploratie- of wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden mogen worden gevangen, en

3.
De verdragsluitende partijen werken via de Commissie en
andere subregionale of regionale organisaties die bij het beheer
van de visbestanden betrokken zijn samen:
a) om het vermogen van ontwikkelingslanden in de regio om
onder dit verdrag vallende visbestanden in stand te houden
en te beheren, te vergroten en de visserijsectoren van die
landen te ontwikkelen, en
b) om ontwikkelingslanden in de regio die op onder dit verdrag vallende visbestanden mogen vissen bij te staan zodat
zij kunnen deelnemen aan de visserij op die bestanden,
onder andere door de toegang in overeenstemming met
de bepalingen van dit verdrag te vergemakkelijken.
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4.
De samenwerking met ontwikkelingslanden in de regio
voor de in dit artikel beoogde doeleinden omvat de verstrekking van financiºle bijstand, bijstand voor de ontwikkeling van
menselijke hulpbronnen, technische bijstand, overdracht van
technologie en activiteiten die in het bijzonder gericht zijn op:
a) verbetering van de instandhouding en het beheer van onder
dit Verdrag vallende visbestanden, door middel van verzameling, mededeling, verificatie, uitwisseling en analyse
van visserijgegevens en verwante informatie;
b) evaluatie van de visstand en het wetenschappelijk onderzoek; en
c) toezicht, controle, bewaking, naleving en rechtshandhaving,
met inbegrip van opleidingen en ontwikkeling van lokale
capaciteit, ontwikkeling en financiering van nationale en
regionale waarnemersprogramma’s, en toegang tot technologie en uitrusting.

Artikel 22

26.3.2002

gen dat deze maatregelen de facto op een zo groot mogelijke
schaal op de visserijactiviteiten in het verdragsgebied worden
toegepast. Voor de betrokken visserij-entiteiten zullen aan de
deelname aan de visserij voordelen verbonden zijn, evenredig
aan de mate waarin zij zich ertoe verbinden om de instandhoudings- en beheersmaatregelen voor de betrokken bestanden
na te leven.
5.
De Commissie kan niet-verdragspartijen uitnodigen waarnemers af te vaardigen naar haar vergaderingen of naar vergaderingen van de ondergeschikte organen van de Organisatie.

Artikel 23
Tenuitvoeringlegging
1.
Door de Commissie aangenomen instandhoudings-, beheers- en controlemaatregelen worden bindend voor de verdragsluitende partijen op de volgende wijze:
a) de Algemeen Secretaris brengt elke maatregel na de goedkeuring ervan door de Commissie onverwijld schriftelijk ter
kennis van alle verdragsluitende partijen;

Niet-verdragspartijen
1.
De verdragsluitende partijen verzoeken, hetzij rechtstreeks, hetzij via de Commissie, partijen die niet tot dit verdrag
zijn toegetreden waarvan de vaartuigen in het verdragsgebied
vissen, volledig met de Organisatie samen te werken, hetzij
door tot het verdrag toe te treden, hetzij door ermee in te
stemmen de instandhoudings- en beheersmaatregelen van de
Commissie toe te passen, teneinde ervoor te zorgen dat deze
maatregelen op alle visserijactiviteiten in het verdragsgebied
worden toegepast. Voor de betrokken niet-verdragspartijen zullen aan de deelname aan de visserij voordelen verbonden zijn,
evenredig aan de mate waarin zij zich ertoe verbinden om de
instandhoudings- en beheersmaatregelen voor de betrokken bestanden na te leven.
2.
De verdragsluitende partijen kunnen onderling of via de
Commissie informatie uitwisselen en dienen de Commissie te
informeren over de activiteiten van vissersvaartuigen die de
vlag van niet-verdragspartijen voeren en die in het verdragsgebied de visserij beoefenen, en over eventuele acties die in
verband met de visserij door niet-verdragspartijen zijn genomen. De Commissie deelt de informatie die zij over de betrokken activiteiten bezit aan andere belanghebbende regionale of
subregionale organisaties en in het kader van andere regelingen
mede.
3.
De verdragsluitende partijen kunnen, hetzij rechtstreeks,
hetzij via de Commissie, de met het internationaal recht verenigbare maatregelen nemen die zij nodig en opportuun achten
ter ontrading van visserijactiviteiten door vissersvaartuigen van
niet-verdragspartijen die de doeltreffendheid van de instandhoudings- en beheersmaatregelen van de Commissie uithollen.

b) de maatregel wordt voor alle verdragsluitende partijen bindend zestig dagen nadat het Secretariaat overeenkomstig het
bepaalde in a) kennisgeving heeft gedaan van de goedkeuring van de maatregel door de Commissie, tenzij in de
maatregel anders is bepaald;
c) indien een lid van de Commissie binnen zestig dagen na de
kennisgeving als bedoeld sub a) de Commissie meedeelt dat
het een maatregel geheel of gedeeltelijk niet kan aanvaarden,
is de maatregel in de aangegeven mate niet bindend voor
dat lid; de maatregel blijft echter bindend voor alle andere
verdragsluitende partijen, tenzij de Commissie anders beslist;
d) elke verdragsluitende partij die een kennisgeving als bedoeld
sub c) doet, dient terzelfder tijd schriftelijk toelichting te
verstrekken bij de redenen voor de kennisgeving, en eventueel voorstellen te doen voor alternatieve maatregelen die
de verdragsluitende partij voornemens is toe te passen. In de
toelichting dient onder andere te worden gepreciseerd of het
motief voor de kennisgeving is, dat:
i) de maatregel volgens de verdragsluitende partij in strijd
is met de bepalingen van dit verdrag;
ii) het voor de verdragsluitende partij praktisch gezien onmogelijk is de maatregel na te leven;
iii) de maatregel een ongerechtvaardigde formele of feitelijke
discriminatie van de verdragsluitende partij inhoudt; of
iv) dat er andere bijzondere omstandigheden spelen.

4.
De verdragsluitende partijen verzoeken, hetzij individueel,
hetzij gezamenlijk, visserij-entiteiten waarvan vaartuigen in het
verdragsgebied vissen om volledig met de Organisatie samen te
werken voor de tenuitvoerlegging van de instandhoudings- en
beheersmaatregelen van de Commissie, teneinde ervoor te zor-

e) de Algemeen Secretaris deelt de bijzonderheden van alle
overeenkomstig het bepaalde sub c) en d) gedane kennisgevingen en toelichtingen onverwijld aan alle verdragsluitende
partijen mee;
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f) indien een verdragsluitende partij gebruik maakt van de sub
c) en d) bedoelde procedure, komt de Commissie, op verzoek van elke andere verdragsluitende partij, bijeen om de
maatregel opnieuw te bezien. Tijdens een dergelijke vergadering en binnen dertig dagen na de vergadering heeft elke
verdragsluitende partij het recht de Commissie ervan in
kennis te stellen dat zij de maatregel niet meer kan aanvaarden; de betrokken maatregel is dan niet meer bindend
voor die partij; en
g) in afwachting van de conclusies van een overeenkomstig f)
bijeengeroepen vergadering, kan elke verdragsluitende partij
verzoeken dat een overeenkomstig artikel 24 ingesteld deskundig ad-hoc scheidsgerecht aanbevelingen doet voor eventuele tijdelijke maatregelen die na de inleiding van de procedures op grond van het bepaalde sub c) en d) nodig
worden geacht ter vervanging van de maatregel die opnieuw
wordt bezien. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3,
zijn dergelijke tijdelijke maatregelen bindend voor alle verdragsluitende partijen indien alle verdragsluitende partijen
(met uitzondering van die welke overeenkomstig het bepaalde sub c) en d) te kennen hebben gegeven de maatregel
niet te kunnen aanvaarden) het erover eens zijn dat de
duurzaamheid van de onder dit verdrag vallende bestanden
wordt aangetast indien dergelijke maatregelen achterwege
worden gelaten.
2.
Elke verdragsluitende partij die gebruik maakt van de
procedure van lid 1 kan haar verklaring van niet-aanvaarding
te allen tijde intrekken, waarna de maatregel bindend voor haar
wordt, hetzij onmiddellijk indien de maatregel reeds van kracht
is, hetzij op het tijdstip waarop zij overeenkomstig dit artikel
van kracht wordt.
3.
Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht van de verdragsluitende partijen om gebruik te maken van de in artikel
24 bedoelde procedures voor geschillenbeslechting voor elk
geschil betreffende de uitlegging of de toepassing van dit verdrag, in het geval dat alle andere middelen om het geschil op te
lossen, met inbegrip van de in dit artikel bedoelde procedures,
uitgeput zijn.

Artikel 24
Regeling van geschillen
1.
De verdragsluitende partijen werken samen om geschillen
te voorkomen.
2.
Indien tussen twee of meer verdragsluitende partijen een
geschil ontstaat over de uitlegging of toepassing van dit verdrag, treden deze verdragsluitende partijen met elkaar in overleg om het geschil te regelen of te laten regelen via onderhandelingen, feitenonderzoek, bemiddeling, verzoening, arbitrage,
gerechtelijke uitspraak of via andere vreedzame middelen naar
hun keuze.

3.
Bij geschillen tussen twee of meer verdragsluitende partijen over aangelegenheden van technische aard waarover de
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betrokken partijen onderling geen overeenstemming kunnen
bereiken, kan het geschil worden voorgelegd aan een deskundig
ad-hoc scheidsgerecht dat wordt opgericht volgens procedureregels die de Commissie in haar eerste vergadering vaststelt. Dit
scheidsgerecht overlegt met de betrokken partijen en tracht het
geschil snel op te lossen zonder bindende procedures voor
geschillenbeslechting te volgen.

4.
Geschillen waarvoor binnen een redelijke termijn na het
hierboven bedoelde overleg geen oplossing wordt voorgesteld
of die binnen zulke termijn niet via een ander in dit artikel
genoemd middel opgelost geraken, worden op verzoek van een
partij bij het geschil voorgelegd voor een bindende uitspraak
overeenkomstig de geschillenbeslechtingsprocedures waarin is
voorzien bij Deel XV van het Verdrag van 1982 of, wanneer
het geschil een of meer grensoverschrijdende bestanden betreft,
bij Deel VIII van de Overeenkomst van 1995. De relevante
delen van het Verdrag van 1982 en de Overeenkomst van
1995 zijn van toepassing ongeacht of de partijen bij het geschil
ook partij zijn bij die instrumenten.

5.
Een rechtscollege of scheidsgerecht waaraan krachtens het
bepaalde in dit artikel een geschil is voorgelegd, past de betrokken bepalingen van dit Verdrag, van het Verdrag van 1982
en van de Overeenkomst van 1995, de algemeen aanvaarde
regels voor de instandhouding en het beheer van de levende
rijkdommen van de zee toe, alsmede de andere regels van
internationaal recht die niet in strijd zijn met het Verdrag
van 1982 en de Overeenkomst van 1995, een en ander in
het perspectief van de instandhouding van de betrokken visbestanden.

Artikel 25
Ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding en
goedkeuring
1.
Dit verdrag staat op 20 april 2001 in Windhoek, Namibiº, en vervolgens op de hoofdzetel van de Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, gedurende ØØn
jaar vanaf 20 april 2001, zijnde de datum waarop het is aangenomen, open voor ondertekening door alle staten en regionale
organisaties voor economische integratie die deelnamen aan de
op 20 april 2001 in Windhoek gehouden Conferentie over de
Visserijorganisatie voor het zuidoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, en door alle staten en regionale organisaties voor
economische integratie waarvan de vissersvaartuigen in het
verdragsgebied vissen of, in de vier jaar voorafgaande aan de
datum waarop het verdrag is aangenomen, hebben gevist op
visbestanden die onder dit verdrag vallen.

2.
Dit verdrag dient door de in lid 1 bedoelde staten en
regionale organisaties voor economische integratie te worden
bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij de
directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van
de Verenigde Naties, hierna Ðde depositaris te noemen.
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Artikel 26
Toetreding
1.
Elke kuststaat en elke staat en regionale organisatie voor
economische integratie waarvan de vaartuigen in het verdragsgebied op onder dit verdrag vallende visbestanden vissen, kunnen toetreden tot dit verdrag.
2.
Regionale organisaties voor economische integratie, andere dan die welke overeenkomstig artikel 25 als verdragsluitende partij kunnen worden aangemerkt, die een of meer lidstaten tellen die hun bevoegdheden voor onder dit verdrag
vallende aangelegenheden geheel of gedeeltelijk hebben overgedragen, kunnen tot dit verdrag toetreden. De leden van de
Commissie dienen over de toetreding van dergelijke regionale
organisaties voor economische integratie te worden geraadpleegd in verband met de voorwaarden van deelneming aan
de werkzaamheden van de Commissie.
3.
De akten van toetreding worden bij de depositaris nedergelegd. Akten van toetreding die de depositaris ontvangt vóór
de datum van inwerkingtreding van dit verdrag worden van
kracht dertig dagen na de datum waarop dit verdrag in werking
treedt.
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nale organisatie voor economische integratie teniet te doen of
te veranderen.

Artikel 30
Samenhang met andere overeenkomsten
Dit verdrag doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van
de verdragsluitende partijen voortvloeiende uit het verdrag van
1982 en andere overeenkomsten die met dit verdrag verenigbaar zijn en die de uitoefening van de rechten of het nakomen
van de verplichtingen door andere partijen-staten in het kader
van dit verdrag onverlet laten.

Artikel 31
Maritieme claims
Niets in dit verdrag houdt erkenning in van claims of standpunten welke verdragsluitende partijen zouden doen gelden ten
aanzien van de rechtsstatus en de omvang van wateren en
zones waarop die partijen aanspraak maken.

Artikel 32
Artikel 27
Inwerkingtreding
Dit verdrag treedt in werking op de zestigste dag volgende op
de datum van nederlegging bij de depositaris van de derde akte
van bekrachtiging, met dien verstande dat ten minste ØØn van
de nedergelegde akten afkomstig moet zijn van een kuststaat.
Voor elke staat of regionale organisatie voor economische integratie die een akte van bekrachtiging of toetreding nederlegt
na de datum van inwerkingtreding van dit verdrag, treedt het
verdrag in werking op de dertigste dag volgende op de nederlegging.

Artikel 28
Voorbehoud en uitzonderingen
Er kan ten aanzien van dit verdrag geen voorbehoud of uitzondering worden gemaakt.

Wijziging
1.
Elke verdragsluitende partij kan te allen tijde wijzigingen
in dit verdrag voorstellen. Alle wijzigingsvoorstellen worden
schriftelijk aan de Algemeen Secretaris meegedeeld, ten minste
negentig dagen vóór de vergadering waarop de behandeling
ervan voorzien is, en worden door de Algemeen Secretaris
onverwijld doorgestuurd aan alle andere verdragsluitende partijen. Wijzigingen in het verdrag worden behandeld in de jaarvergadering van de Commissie, tenzij een meerderheid van de
verdragsluitende partijen een verzoek indient om een buitengewone vergadering te houden over een voorgestelde wijziging.
Een buitengewone vergadering kan niet vroeger dan negentig
dagen na bijeenroeping plaatsvinden.
2.
De tekst van elke door de Commissie aangenomen wijziging wordt door de Algemeen Secretaris onverwijld aan alle
verdragsluitende partijen bezorgd.
3.
Een wijziging wordt van kracht op de dertigste dag volgende op de nederlegging van de akten van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring ervan door alle verdragsluitende
partijen.

Artikel 29
Verklaringen

Artikel 33

Artikel 28 doet geen afbreuk aan het recht van een staat of
regionale organisatie voor economische integratie om bij ondertekening en bekrachtiging van of toetreding tot dit verdrag
verklaringen, ongeacht de formulering of de benaming die
eraan wordt gegeven, af te geven, bijvoorbeeld ter bewerkstelliging van onderlinge overeenstemming tussen de eigen wetten
en regels en de bepalingen van dit verdrag, voor zover die
verklaringen niet tot strekking of tot gevolg hebben de uitwerking van de verdragsbepalingen op de betrokken staat of regio-

Terugtrekking
1.
Elke verdragsluitende partij kan zich uit dit verdrag terugtrekken door een schriftelijke kennisgeving, eventueel met opgave van redenen, te richten aan de depositaris. Het niet opgeven van redenen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de
terugtrekking. De terugtrekking wordt effectief ØØn jaar na de
datum waarop de kennisgeving door de depositaris wordt ontvangen, tenzij in de kennisgeving een later tijdstip is vermeld.
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2.
Terugtrekking van een verdragsluitende partij uit dit verdrag laat de financiºle verplichtingen die krachtens dit verdrag
op die partij rusten totdat de terugtrekking effectief wordt,
onverlet.
Artikel 34
Depositaris
1.
De Directeur-Generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zal de depositaris van dit verdrag zijn, alsook van amendementen en herzieningen hiervan.
De depositaris zal:
a) alle ondertekenaars van dit verdrag, alsook alle toetredende
partijen gewaarmerkte afschriften toezenden;
b) bij de inwerkingtreding van dit verdrag, zorgen voor de
registratie ervan door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, overeenkomstig artikel 102 van het Handvest
van de Verenigde Naties;
c) alle ondertekenaars van dit verdrag, alsook alle toetredende
partijen, inlichten over:
i) middelen voor bekrachtiging, toetreding, aanvaarding en
goedkeuring overeenkomstig hetgeen wordt bedoeld in
de artikelen 25 en 26;
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ii) de datum van inwerkingtreding van het verdrag overeenkomstig artikel 27;
iii) de inwerkingtreding van de amendementen aan dit verdrag overeenkomstig artikel 32;
iv) terugtrekkingen uit dit verdrag volgens artikel 32.
2.
De omgangstaal omtrent de bevoegdheden van de Depositaris is het Engels.
Artikel 35
Authentieke akten
De Engelse en Portugese teksten van dit verdrag zijn beiden
authentiek.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, hiertoe naar behoren
gemachtigd, dit verdrag in de Engelse en Portugese taal hebben
ondertekend.

Gedaan te Windhoek, op 20 april 2001, in ØØn enkel origineel
in de Engelse en Portugese taal.
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BIJLAGE
TIJDELIJKE REGELINGEN
Deze bijlage is van toepassing op grond van artikel 16, lid 5, van het verdrag; zij kan te allen tijde bij besluit van de
Commissie worden gewijzigd.
Totdat de overeenkomstig artikel 11 aangestelde Algemeen Secretaris in functie treedt, worden de taken van het
Secretariaat voor de toepassing van deze bijlage door de Regering van Namibiº waargenomen.

AFDELING 1: VERLENING VAN TOESTEMMING EN AANGIFTE
Gedurende de interimperiode zal iedere verdragsluitende partij:
a) toestaan dat vissersvaartuigen die haar vlag mogen voeren, gebruikt worden voor de visserij in het verdragsgebied in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 14 en dat visserijonderzoekvaartuigen die haar vlag mogen voeren,
gebruikt worden voor het verrichten van visserijonderzoek in het verdragsgebied; en
b) zo spoedig mogelijk, en daarna jaarlijks overeenkomstig artikel VI van de FAO-Overeenkomst van 1993 om te
bevorderen dat vissersvaartuigen op de volle zee de internationale maatregelen voor instandhouding en beheer
van de visbestanden naleven, of binnen een redelijke termijn nadat vaartuigen die haar vlag mogen voeren de
thuishaven hebben verlaten en in elk geval voordat de betrokken vaartuigen het verdragsgebied binnenvaren, het
Secretariaat de nodige gegevens verstrekken over alle vissers- en visserijonderzoekvaartuigen die toestemming hebben
om overeenkomstig het bepaalde onder a) in het verdragsgebied te vissen. Deze kennisgeving omvat voor ieder
vaartuig het volgende:
I. naam van het vissersvaartuig, registratienummer, vroegere namen (indien bekend), en haven van registratie;
II. vroegere vlag (indien van toepassing);
III. internationale radioroepnaam (IRCS) (indien van toepassing);
IV. naam en adres van de eigenaar of eigenaars;
V. plaats waar en jaar waarin het vaartuig is gebouwd;
VI. type vaartuig;
VII. lengte;
VIII. naam en adres van de exploitant of exploitanten (indien van toepassing);
IX. type vismethode(n);
X. holte naar de mal;
XI. grootste breedte van het vaartuig;
XII. brutoregistertonnage; en
XIII. vermogen van de hoofdmotor of hoofdmotoren.
Iedere partij stelt het Secretariaat onmiddellijk in kennis van wijzigingen in deze gegevens, en onder andere van
schrappingen, intrekkingen en beperkingen.

AFDELING 2: EISEN WAARAAN VAARTUIGEN MOETEN VOLDOEN
1. Documenten
Iedere verdragsluitende partij:
a) zorgt ervoor dat al haar vissers- en visserijonderzoekvaartuigen documenten aan boord hebben die zijn afgegeven en
gecertificeerd door de bevoegde autoriteit van die verdragsluitende partij en die minimaal de volgende gegevens
bevatten:
I. een bewijs van inschrijving;
II. een vergunning, toelating of machtiging om te vissen of visserijonderzoekwerkzaamheden te verrichten, en een
document met de daarop toepasselijke bepalingen en voorwaarden;

26.3.2002

26.3.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

III. de naam van het vaartuig;
IV. de haven van inschrijving en het inschrijvingsnummer;
V. internationale radioroepnaam (IRCS) (indien van toepassing);
VI. naam en adres van de eigenaar(s) en, indien van toepassing, de huurder;
VII. de lengte over alles;
VIII. vermogen van de hoofdmotor of hoofdmotoren in kW/pk; en
IX. gecertificeerde tekeningen of beschrijvingen van alle visruimen, met vermelding van de opslagcapaciteit in
kubieke meter of voet;
b) verifieert de bovenvermelde documenten regelmatig; en
c) staat ervoor in dat alle wijzigingen in de documenten en in de onder a) bedoelde gegevens door de bevoegde
autoriteit worden gecertificeerd.
2. Kentekens op vissersvaartuigen
Iedere verdragsluitende partij staat ervoor in dat haar vissersvaartuigen en visserijonderzoekvaartuigen die in het
verdragsgebied mogen vissen, zo zijn gemerkt dat zij gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd volgens algemeen
erkende normen, zoals de Standard Specification for the Marking and Identification of Fishing Vessels van de FAO.
3. Markeren van vistuig
Iedere verdragsluitende partij staat ervoor in dat vistuig dat wordt gebruikt door haar vissersvaartuigen en visserijonderzoekvaartuigen die in het verdragsgebied mogen vissen, als volgt wordt gemarkeerd: aan de uiteinden van netten, lijnen
en staand vistuig worden overdag boeien met wimpels of radarboeien en ’s nachts lichtboeien aangebracht die de positie
en de afmetingen van het vistuig naar behoren aangeven. De lichtboeien dienen bij goed zicht vanop minstens twee
zeemijl zichtbaar te zijn.
Op markeringsboeien en soortgelijke op het wateroppervlak drijvende objecten waarmee de positie van staand vistuig
wordt aangegeven, moeten altijd de kenletter(s) en/of kencijfer(s) zijn aangebracht van het vaartuig waaraan zij toebehoren.
4. Gegevens met betrekking tot de visserijactiviteiten
Iedere verdragsluitende partij staat ervoor in dat alle haar vlag voerende vissersvaartuigen en visserijonderzoekvaartuigen
die in het verdragsgebied mogen vissen, een niet-losbladig visserijlogboek met ononderbroken genummerde bladzijden
bijhouden alsmede, waar zulks toepasselijk is, een productielogboek, een opslagplattegrond of een wetenschappelijk plan.
In het visserijlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:
a) de gegevens betreffende het binnenvaren en het verlaten van het verdragsgebied;
b) de gecumuleerde vangsten per soort (FAO alfa-3-code, zie punt 5 van deze afdeling) in kilogram levend gewicht; het
gedeelte van de vangst dat aan boord is gehouden, in kilogram levend gewicht; en
c) voor elke trek:
i) de vangst van elke soort in kilogram levend gewicht; de aan boord gehouden vangst in kilogram levend gewicht
en een schatting van de hoeveelheid teruggegooide zeedieren, in kilogram per soort;
ii) het type vistuig (aantal haken, lengte van kieuwnetten enz.);
iii) de positie (lengte- en breedtegraden) bij het uitzetten en het inhalen van het vistuig; en
iv) de datum en het uur (UTC) van het uitzetten en het inhalen.
Na elk hail-bericht (1) worden de volgende gegevens onmiddellijk in het logboek ingeschreven:
a) datum en uur (UTC) van verzending van het bericht; en
b) bij radiotransmissie, de naam van het radiostation waarlangs het bericht wordt verzonden.
(1) Hail-berichten voldoen minimaal aan de in punt 6 van deze afdeling gestelde eisen inzake periodiciteit en inhoud.
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Vissersvaartuigen en, eventueel, visserijonderzoekvaartuigen die hun vangst verwerken en/of invriezen:
a) registreren hun gecumuleerde productie, in kilogram levend gewicht, per soort (FAO alfa-3-code) en per productvorm
in een productielogboek, of
b) passen een zodanige opslagmethode toe dat aan de hand van een opslagplattegrond die door de kapitein van het
vaartuig wordt bijgehouden, voor elke soort precies kan worden bepaald waar zij zich in de ruimen bevindt.
De overeenkomstig de voorschriften geregistreerde hoeveelheden dienen een getrouwe afspiegeling te zijn van de aan
boord gehouden hoeveelheden. De visserijlogboeken met de originele gegevens dienen aan boord van de vissersvaartuigen en, eventueel, visserijonderzoekvaartuigen bewaard te worden gedurende ten minste 12 maanden.
5. FAO alfa-3-code (aangepast)
FAO alfa-3-code

Soort

Wetenschappelijke benaming

ALF

Beryciden

familie Berycidae

HOM

Horsmakreel

Trachurus spp.

MAC

Makreel

Scomber spp.

ORY

Atlantische slijmkop

Hoplostethus spp.

SKA

Roggen

familie Rajidae

SKH

Haaien

orde Selachomorpha

Armourhead

Pseudopentaceros spp.

Kardinaalvis

Epigonus spp.

Rode diepzeekrab

Chaceon maritae

Inktvissen en pijlinktvissen

families Octopodidae en Loliginidae

Patagonische tandvis

Dissostichus eleginoides

Heek

Merluccius spp.

Wrakbaars

Polyprion americanus

Oreodories

familie Oreosomatidae

WRF

6. Mededeling van vangst- en visserij-inspanningsgegevens
Iedere verdragsluitende partij deelt het Secretariaat maandelijks de in het verdragsgebied gevangen hoeveelheden, in
metrieke ton, mee. Deze aangiften vermelden de maand waarop zij betrekking hebben en worden ingediend binnen 30
dagen na het einde van de maand waarin de vangsten hebben plaatsgevonden.
Het Secretariaat voegt de ontvangen gegevens binnen 15 dagen na de maandelijkse uiterste datum voor de mededeling
van de voorlopige vangstgegevens samen en stuurt ze naar de verdragsluitende partijen door.
7. Mededeling van vaartuigbewegingen en vangsten
Iedere verdragsluitende partij staat ervoor in dat haar vissersvaartuigen en visserijonderzoekvaartuigen die gerechtigd
zijn om in het verdragsgebied te vissen en er effectief visserijactiviteiten ontplooien, de vaartuigbewegingen en de
vangstaangiften aan de bevoegde instanties van de verdragsluitende partij meedelen en, indien de verdragsluitende partij
zulks wenst, aan het Secretariaat. Inzake het tijdstip en de inhoud van de mededelingen gelden de volgende eisen:
a) Binnenvaren van het verdragsgebied. De mededeling vindt plaats niet vroeger dan 12 uur en niet later dan 6 uur voordat
het verdragsgebied wordt binnengevaren en omvat de dag en het uur van binnenvaren, de geografische positie van
het vaartuig en de hoeveelheid van elke soort (FAO alfa-3-code) aan boord gehouden vis in kilogram levend gewicht.
b) Vangsten. De mededeling, per soort (FAO alfa-3-code) in kilogram levend gewicht, vindt plaats aan het einde van elke
kalendermaand of met kleinere tussenpozen indien de verdragsluitende partij zulks verlangt.
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c) Verlaten van het verdragsgebied. De mededeling vindt plaats niet vroeger dan 12 uur en niet later dan 6 uur voordat het
verdragsgebied wordt verlaten. Zij omvat de dag en het uur van het verlaten, de geografische positie van het vaartuig,
het aantal dagen dat is gevist en de in het verdragsgebied vanaf het begin van de visserijactiviteiten of sedert de
laatste vangstaangifte gevangen hoeveelheden per soort (FAO alfa-3-code) in kilogram levend gewicht, en
d) Overlading. De mededeling vindt plaats niet later dan 12 uur na elke overlading en omvat de datum en het uur van
overlading en de betrokken hoeveelheden per soort (FAO alfa-3-code) in kilogram levend gewicht. De gegevens
omvatten voor elke tijdens het verblijf in het verdragsgebied verrichte overladingsoperatie de aan boord genomen en
de op andere vaartuigen overgeladen hoeveelheden, per soort.

AFDELING 3: WETENSCHAPPELIJKE WAARNEMING EN VERZAMELING VAN GEGEVENS TEN
BEHOEVE VAN DE EVALUATIE VAN DE BESTANDEN
Iedere verdragsluitende partij spant zich in om ten behoeve van de evaluatie van de bestanden zo veel mogelijk gegevens
te verzamelen bij haar vissersvaartuigen en visserijonderzoekvaartuigen die gerechtigd zijn om in het verdragsgebied te
vissen. Deze gegevens omvatten:
a) de vangstsamenstelling naar lengte, gewicht en geslacht; daarbij wordt gebruikgemaakt van factoren om productiegewicht in levend gewicht om te rekenen;
b) andere biologische gegevens om de evaluatie van de bestanden te ondersteunen, betreffende bijvoorbeeld leeftijd,
groei, populatietoename, verspreiding, identiteit enz.; en
c) alle andere relevante informatie die eventueel wordt verkregen uit dichtheidsstudies, biomassastudies, hydro-akoestische studies, onderzoek naar milieufactoren die de bestandsdichtheid beïnvloeden, en oceanografisch en ecologisch
onderzoek.
Iedere verdragsluitende partij schrijft voor dat de betrokken gegevens door elk haar vlag voerend vaartuig binnen 30
dagen na het verlaten van het verdragsgebied worden meegedeeld. De verdragsluitende partij doet zo spoedig mogelijk
een kopie van de gegevens aan het Secretariaat toekomen, rekening houdende met de plicht de vertrouwelijkheid van
niet-geaggregeerde gegevens te waarborgen.
De in deze afdeling bedoelde gegevens worden zo veel mogelijk en niet later dan zes maanden na de inwerkingtreding
van deze tijdelijke regelingen vergaard en geverifieerd door adequaat gekozen waarnemers van de vlaggenstaat.
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Gewijzigd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zesde
meerjarenkaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ter bevordering van de totstandbrenging
van de Europese onderzoekruimte (2002-2006) (1)
(2002/C 75 E/10)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 709 def.  2001/0053(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 22 november 2001)

(1) PB C 180 E van 26.6.2001, blz. 156.

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 166, 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,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) de Gemeenschap op grond van artikel 163 van het Verdrag als doelstelling de wetenschappelijke en technologische grondslagen van haar industrie te versterken, en de
ontwikkeling van haar internationale concurrentiepositie
te bevorderen, alsmede de onderzoekactiviteiten te bevorderen die uit hoofde van ander communautair beleid nodig worden geacht.

(2) Op grond van artikel 165 van het Verdrag behoren de
Gemeenschap en de lidstaten hun activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling te
coördineren, teneinde de wederzijdse samenhang van het
beleid van de lidstaten en het beleid van de Gemeenschap
op dit gebied te verzekeren.
(3) Artikel 166 van het Verdrag voorziet in de vaststelling van
een meerjarenkaderprogramma waarin alle communautaire activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (hierna te noemen:
OTO) zijn ondergebracht.

(1) In het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen
die in artikel 2 van het Verdrag zijn geformuleerd, heeft
de Gemeenschap op grond van artikel 163 van het Verdrag als doelstelling de wetenschappelijke en technologische grondslagen van haar industrie te versterken, en de
ontwikkeling van haar internationale concurrentiepositie
te bevorderen, alsmede de onderzoekactiviteiten te bevorderen die uit hoofde van ander communautair beleid nodig worden geacht.
Ongewijzigd
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OORSPRONKELIJK VOORSTEL

C 75 E/133

GEWIJZIGD VOORSTEL

(4) De Commissie heeft in de loop van 2000 twee mededelingen ingediend over de vooruitzichten en de doelstellingen van de vorming van een Europese onderzoekruimte (1), respectievelijk over de totstandbrenging van
de Europese onderzoekruimte en de oriºntaties voor de
activiteiten van de Unie op het gebied van onderzoek
(2002-2006) (2). De Ðinnovatie in een kenniseconomie
was eveneens het onderwerp van een mededeling die de
Commissie in 2000 heeft gepubliceerd (3).

(5) De Europese Raden van Lissabon van maart 2000 en van
Santa Maria de Feira van juni 2000 hebben geleid tot
conclusies die gericht zijn op de snelle totstandbrenging
van de Europese ruimte voor onderzoek en innovatie, in
het belang van de schepping van werkgelegenheid en economische groei.

(6) Het Europees Parlement (4) (5), de Raad (6) (7), het Economisch en Sociaal ComitØ (8) en het ComitØ van de regio’s (9) hebben zich eveneens uitgesproken voor de verwezenlijking van de Europese onderzoekruimte.

(5) De Europese Raden van Lissabon van maart 2000 en van
Santa Maria de Feira van juni 2000 hebben geleid tot
conclusies die gericht zijn op de snelle totstandbrenging
van de Europese ruimte voor onderzoek en innovatie, in
het belang van de schepping van werkgelegenheid en economische groei, tegen de achtergrond van een duurzame
ontwikkeling, met als uiteindelijk doel om de Unie binnen
de komende tien jaar in staat te stellen de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden.

Ongewijzigd

(7) De Commissie heeft op 19 oktober 2000 de conclusies
gepresenteerd van de externe evaluatie van de uitvoering
en de resultaten van de communautaire activiteiten die in
de 5 jaar voorafgaand aan de beoordeling zijn ondernomen, en daarbij haar opmerkingen gemaakt (10).

(8) Voor de periode 2002-2006 dient derhalve een kaderprogramma te worden vastgesteld dat kan zorgen voor een
structurerend effect op het onderzoek en de technologische ontwikkeling in Europa, en een belangrijke bijdrage
kan leveren tot de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

COM(2000) 6 def. van 18.1.2000.
COM(2000) 612 def. van 4.10.2000.
COM(2000) 567 def. van 20.9.2000.
Resolutie van 18 mei 2000, EP 290.465, blz. 48.
Resolutie van 15 februari 2001.
Resolutie van 15 juni 2000, PB C 205 van 19.7.2000, blz. 1.
Resolutie van 16 november 2000, PB C 374 van 28.12.2000, blz. 1.
Advies van 24 mei 2000, PB L 204 van 18.7.2000, blz. 70.
Advies van 12 april 2000, PB C 226 van 8.8.2000, blz. 18.
COM(2000) 659 def. van 19.10.2000.

(8) Voor de periode 2002-2006 dient derhalve een kaderprogramma te worden vastgesteld dat kan zorgen voor een
structurerend effect op het onderzoek en de technologische ontwikkeling in de Europese Unie, de kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen en een belangrijke
bijdrage kan leveren tot de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte.
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(9) Overeenkomstig artikel 166, lid 1, van het Verdrag moeten de wetenschappelijke en technologische doelstellingen
en prioriteiten van de overwogen activiteiten, en het totale
maximumbedrag en de regels voor de financiºle deelneming van de Gemeenschap aan het programma in de
periode 2002-2006, alsmede de onderscheiden deelbedragen voor elk van de overwogen activiteiten worden vastgesteld, en moeten de grote lijnen van deze activiteiten
worden aangegeven, dit alles met inachtneming van de
doelstellingen inzake de bescherming van de financiºle
belangen van de Gemeenschap.

26.3.2002

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

(10) Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek heeft
als taak een bijdrage te leveren tot de uitvoering van het
kaderprogramma, met name op de gebieden waarop het
in staat is objectieve en onafhankelijke deskundigheid te
leveren en een rol kan spelen bij de uitvoering van ander
communautair beleid.
(11) De onderzoekactiviteiten uit hoofde van het kaderprogramma moeten worden uitgevoerd met inachtneming
van de fundamentele ethische beginselen, met name die
welke zijn genoemd in het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie.

(11) De onderzoekactiviteiten uit hoofde van het kaderprogramma moeten worden uitgevoerd met inachtneming
van de fundamentele ethische beginselen, met name die
welke zijn genoemd in het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie; er wordt geen steun verleend aan
onderzoek voor militaire doeleinden.
(12) Ingevolge de mededeling ÐEen mobiliteitsstrategie voor de
Europese onderzoekruimte van de Commissie, zal de mobiliteit van Europese onderzoekers worden bevorderd, met
het oog op een succesvolle totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte.

(12) Naar aanleiding van de mededeling van de Commissie
ÐVrouwen en wetenschap (1) en de resoluties van de
Raad (2) en het Europees Parlement (3) over dit thema,
wordt een actieplan uitgevoerd dat gericht is op de versterking en de bevordering van de plaats en de rol van
vrouwen in wetenschap en onderzoek in Europa.

(13) Naar aanleiding van de mededeling van de Commissie
ÐVrouwen en wetenschap (1) en de resoluties van de
Raad (2) en het Europees Parlement (3) over dit thema,
wordt een actieplan uitgevoerd dat gericht is op de versterking en de bevordering van de plaats en de rol van
vrouwen in wetenschap en onderzoek in Europa, en een
verdere intensivering van de maatregelen is noodzakelijk.

De Commissie moet voorlichtingsevenementen en seminars organiseren om onderzoekers uit de EU-landen en
uit kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen bekend te maken met de instrumenten, procedures en voorwaarden met betrekking tot het kaderprogramma
2002-2006

(14) Deelname aan de activiteiten van het zesde kaderprogramma wordt aangemoedigd door publicatie van de
noodzakelijke informatie over inhoud, voorwaarden en
procedures, die tijdig en op adequate wijze beschikbaar
moet worden gemaakt aan potentiºle deelnemers, met
inbegrip van deelnemers uit de kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen.

(13) De Commissie moet enerzijds regelmatig een voortgangsverslag over de uitvoering van het kaderprogramma
2002-2006 indienen en anderzijds op tijd en vóór de
indiening van het voorstel voor het volgende kaderprogramma een onafhankelijke evaluatie laten verrichten over
de uitvoering van de ondernomen activiteiten,

(15) De Commissie zal enerzijds regelmatig een voortgangsverslag over de uitvoering van het zesde kaderprogramma
indienen bij het Europees Parlement en de Raad en anderzijds op tijd en vóór de indiening van het voorstel voor
het volgende kaderprogramma een onafhankelijke evaluatie laten verrichten over de uitvoering van de ondernomen
activiteiten, hetgeen zal gebeuren in een geest van openheid ten aanzien van alle betrokken spelers.

___________

___________

(1) COM(1999) 76.
(2) Resolutie van 20 mei 1990, PB C 201 van 16 juli 1999.
(3) Resolutie van 3 februari 2000, EP 284.656.

(1) COM(1999) 76.
(2) Resolutie van 20 mei 1990, PB C 201 van 16 juli 1999.
(3) Resolutie van 3 februari 2000, EP 284.656.
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(16) De financiºle gevolgen van het zesde meerjarenkaderprogramma zijn verenigbaar met het huidige plafond krachtens onderdeel 3 van de financiºle vooruitzichten.

(17) Iedere thematische prioriteit moet zijn eigen begrotingslijn
hebben in de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

Ongewijzigd

BESLUIT:

Artikel 1

1.
Voor de periode 2002-2006 wordt een meerjarenkaderprogramma voor communautaire activiteiten op het gebied van
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie,
hierna Ðkaderprogramma 2002-2006 te noemen, vastgesteld.

1.
Voor de periode 2002-2006 wordt een meerjarenkaderprogramma voor communautaire activiteiten op het gebied van
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie,
hierna Ðzesde kaderprogramma te noemen, vastgesteld.

2.
Het kaderprogramma 2002-2006 omvat alle activiteiten
van de Gemeenschap als bedoeld in artikel 164 van het Verdrag.

2.
Het zesde kaderprogramma omvat alle activiteiten van de
Gemeenschap als bedoeld in artikel 164 van het Verdrag.

3.
In bijlage I zijn de wetenschappelijke en technologische
doelstellingen en de daarmee verband houdende prioriteiten
vastgesteld en worden de grote lijnen van de overwogen activiteiten aangegeven.

Ongewijzigd

Artikel 2

1.
Het totale maximumbedrag van de financiºle deelneming
van de Gemeenschap aan het gehele kaderprogramma
2002-2006 beloopt 16,270 miljard euro; het deelbedrag voor
elk van de afzonderlijke activiteiten is vastgesteld in bijlage II.

1.
Het totale maximumbedrag van de financiºle deelneming
van de Gemeenschap aan het gehele zesde kaderprogramma
beloopt 16,270 miljard euro; het deelbedrag voor elk van de
afzonderlijke activiteiten is vastgesteld in bijlage II.

2.
De regels voor de financiºle deelneming van de Gemeenschap zijn onderworpen aan het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, en worden aangevuld met bijlage III.

Ongewijzigd

Artikel 3

Alle onderzoekwerkzaamheden uit hoofde van het kaderprogramma 2002-2006 moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele ethische beginselen.

Alle onderzoekwerkzaamheden uit hoofde van het zesde kaderprogramma moeten worden uitgevoerd met inachtneming van
de fundamentele ethische beginselen.
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Artikel 4
Voor de uitvoering van het zesde kaderprogramma kan zo
nodig worden voorzien in aanvullende programma’s in de zin
van artikel 168 van het Verdrag, in deelname van de Gemeenschap aan door verscheidene lidstaten opgezette onderzoek- en
ontwikkelingsprogramma’s in de zin van artikel 169 van het
Verdrag of in het opzetten van gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren in de zin van artikel 171 van
het Verdrag. Voorts kan worden voorzien in samenwerking met
derde landen of internationale organisaties in de zin van artikel
170 van het Verdrag.

Artikel 4

Artikel 5

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het
kaderprogramma 2002-2006 en met name de doelstellingen en
prioriteiten daarvan, wordt gedetailleerd uiteengezet in het verslag dat de Commissie jaarlijks indient uit hoofde van artikel
173 van het Verdrag.

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het
zesde kaderprogramma en met name de doelstellingen en prioriteiten daarvan, met inbegrip van de financiºle aspecten,
wordt gedetailleerd uiteengezet in het verslag dat de Commissie
jaarlijks indient uit hoofde van artikel 173 van het Verdrag.

Artikel 5

Artikel 6

Voordat zij het voorstel voor het volgende kaderprogramma
indient, laat de Commissie de resultaten die in de vijf jaar
voorafgaand aan de evaluatie met de communautaire activiteiten zijn behaald, evalueren door onafhankelijke deskundigen
van hoog niveau. De Commissie deelt de conclusie van die
evaluatie tezamen met haar opmerkingen mee aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal ComitØ en
het ComitØ van de Regio’s.

Ongewijzigd

Artikel 6

Artikel 7

Het kaderprogramma 2002-2006 staat open voor deelname
van landen die kandidaat zijn voor toetreding op basis van
gesloten overeenkomsten.

Het zesde kaderprogramma staat overeenkomstig de toepasselijke overeenkomsten, besluiten en protocollen, open voor deelname van de EER-landen, de kandidaat-lidstaten en andere landen, met inbegrip van Zwitserland en Israºl.

 de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa
(LMOE), overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Europaovereenkomsten, de aanvullende protocollen daarbij en de besluiten van de respectieve associatieraden;

Schrappen

 Cyprus, Malta en Turkije, op basis van de met die landen te
sluiten bilaterale overeenkomsten;
 Zwitserland en Israºl, op basis van de met die landen te
sluiten bilaterale overeenkomsten.
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Ongewijzigd

WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE DOELSTELLINGEN EN GROTE LIJNEN VAN DE ACTIVITEITEN

De activiteiten van het kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (2002-2006) worden uitgevoerd overeenkomstig
de algemene doelstellingen die in het Verdrag voor het kaderprogramma zijn vastgesteld:

De activiteiten van het zesde kaderprogramma voor onderzoek en
technologische ontwikkeling worden uitgevoerd overeenkomstig de algemene doelstellingen die in het Verdrag voor het kaderprogramma
zijn vastgesteld:

 Versterking van de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de industrie van de Gemeenschap.

Ongewijzigd

 Bevordering van de ontwikkeling van de internationale concurrentiepositie van de Gemeenschap.
 Bevordering van de onderzoeksactiviteiten die uit hoofde van andere hoofdstukken van het Verdrag nodig worden geacht.

Om deze doelstellingen beter te kunnen realiseren, is het kaderprogramma geherstructureerd rond drie hoofdlijnen:
1. Integratie van het Europese onderzoek;
2. Structureren van de Europese onderzoekruimte;
3. Versterking van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte.

De werkzaamheden die krachtens de twee laatstgenoemde hoofdlijnen
worden uitgevoerd, zijn bedoeld om de Europese onderzoekruimte te
structureren in verschillende dimensies die nauw verband houden met
het onderzoek en daar de omgeving van vormen, en om te helpen bij
de totstandbrenging of de consolidatie van de grondslagen waarop de
Europese onderzoekruimte kan functioneren. Deze activiteiten zullen
dus worden uitgevoerd op het gehele gebied van wetenschap en technologie.

De activiteiten die krachtens de eerste hoofdlijn worden uitgevoerd, en
die het grootste deel van de inspanningen uit hoofde van het kaderprogramma vertegenwoordigen, zijn bedoeld om de inspanningen en
onderzoekactiviteiten op Europese schaal te integreren. Ze worden uitgevoerd:

De activiteiten die krachtens de eerste hoofdlijn worden uitgevoerd, en
die het grootste deel van de inspanningen uit hoofde van het kaderprogramma vertegenwoordigen, zijn bedoeld om de inspanningen en
onderzoekactiviteiten op Europese schaal te integreren en onze kennis
en ons begrip verder te ontwikkelen. Ze worden uitgevoerd:

 op een beperkt aantal prioritaire thematische gebieden, uitsluitend
door middel van krachtige instrumenten met sterke integrerende
effecten, namelijk de topnetwerken, de geïntegreerde projecten en
de deelname van de Unie aan gezamenlijk uitgevoerde nationale
onderzoekprogramma’s, uit hoofde van artikel 169 van het Verdrag;

 op een beperkt aantal prioritaire thematische gebieden, uitsluitend
door middel van krachtige instrumenten met sterke integrerende
effecten, namelijk de topnetwerken, de geïntegreerde projecten en
de deelname van de Unie aan gezamenlijk uitgevoerde nationale
onderzoekprogramma’s, uit hoofde van artikel 169 van het Verdrag,
en, via een getrapt traject naar topkwaliteit en integratie, specifieke
gerichte projecten en coördinatieactiviteiten;

 op terreinen die verband houden met het anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de Unie, in de vorm
van bepaalde specifieke beleidsbehoeften van de Unie, of die overeenkomen met nieuwe en opkomende behoeften;

 op terreinen die een breder onderzoekgebied beslaan, in de vorm
van bepaalde specifieke beleidsbehoeften van de Unie, of die overeenkomen met nieuwe en opkomende behoeften;
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 op het gehele gebied van wetenschap en technologie voor de aanvullende onderzoekactiviteiten voor het MKB,

 op het gehele gebied van wetenschap en technologie voor de aanvullende onderzoekactiviteiten en innovatie voor het MKB, met
inbegrip van zeer kleine bedrijven.

De onderzoekactiviteiten zijn gebaseerd op een geïntegreerde en in
voorkomend geval transdisciplinaire benadering, waarin eventueel rekening wordt gehouden met de innovatieaspecten en de sociaal-economische dimensie.

Verkennend onderzoek op nieuwe kennisgebieden wordt in voorkomend geval uitgevoerd binnen elk thematisch prioriteitsgebied met
betrekking tot onderwerpen die nauw verband houden met een of
meerdere thema’s daarin.

Activiteiten voor internationale samenwerking zullen een integraal onderdeel vormen van de activiteiten die krachtens de eerste hoofdlijn van
het kaderprogramma worden uitgevoerd. Ze kunnen de vorm hebben
van:

Ongewijzigd

 Op de prioritaire thematische gebieden:

 initiatieven die erop gericht zijn Europa een prominente positie
te laten innemen bij de internationale onderzoekinspanningen
inzake vraagstukken met een mondiale dimensie, en te zorgen
voor de samenhang van de Europese bijdrage daaraan;

 activiteiten voor geïntegreerde bilaterale samenwerking met
derde landen of groepen van derde landen;

 deelname van onderzoekers en organisaties uit derde landen (1)
aan projecten en netwerken op gebieden die voor deze landen
van bijzonder belang zijn.

 In het kader van het anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de Unie, activiteiten voor specifieke samenwerking met bepaalde landen of groepen van landen.

 In het kader van activiteiten die een breder onderzoekgebied beslaan, activiteiten voor specifieke samenwerking met bepaalde landen of groepen van landen.

Als fundamenteel en algemeen uitgangspunt wordt voor de uitvoering
van het grootste deel van de activiteiten van het kaderprogramma de
regel gehanteerd van steunverlening op basis van concurrentiºle uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en de beoordeling van de
wetenschappelijke en technologische kwaliteit daarvan door vakgenoten
(Ðpeer review).

Ongewijzigd

___________
(1) Derde landen: landen die geen lid zijn van de Europese Unie en niet zijn
geassocieerd met het kaderprogramma. De met het kaderprogramma geassocieerde landen, waarvan organisaties en onderzoekers deel kunnen nemen aan
de activiteiten van het kaderprogramma op dezelfde voorwaarden als organisaties en onderzoekers van de lidstaten van de Unie, zijn: de landen van de
Europese Economische Ruimte, de kandidaat-lidstaten, Zwitserland en Israºl.
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Tijdens de uitvoering van dit kaderprogramma en in de daaruit voortvloeiende onderzoekactiviteiten moeten de fundamentele ethische beginselen in acht worden genomen. Deze omvatten de beginselen die
zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie, de bescherming van de menselijke waardigheid en het menselijk
leven, de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke
levenssfeer en de bescherming van het milieu, overeenkomstig de communautaire wetgeving (1) en de toepasselijke internationale overeenkomsten zoals de verklaring van Helsinki in de laatste versie, het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde van de Raad
van Europa, die op 4 april 1997 werd ondertekend te Oviedo, en het
aanvullend protocol inzake het verbod op het klonen van mensen, dat
op 12 januari 1998 werd ondertekend te Parijs, het VN-verdrag inzake
de rechten van het kind, de universele verklaring inzake het menselijk
genoom en de mensenrechten van de UNESCO, en de toepasselijke
resoluties van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de bestaande
wet- en regelgeving in landen waar het onderzoek zal worden uitgevoerd (2).
De volgende onderzoekgebieden worden niet gefinancierd uit hoofde
van dit kaderprogramma:
 onderzoekactiviteiten die gericht zijn op het klonen van mensen
voor voortplantingsdoeleinden;
 onderzoek dat gericht is op het modificeren van menselijk genetisch
materiaal, waardoor dergelijke veranderingen erfelijk kunnen worden (3);
 onderzoekactiviteiten die uitsluitend gericht zijn op het kweken van
menselijke embryo’s voor onderzoekdoeleinden of om stamcellen te
verkrijgen, bijvoorbeeld door overbrenging van somatische celkernen.
Overeenkomstig het protocol van Amsterdam over de bescherming en
het welzijn van dieren, moeten experimenten waar mogelijk worden
vervangen door alternatieve oplossingen. Lijden van dieren moet worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt (4).
1.

INTEGRATIE VAN HET EUROPESE ONDERZOEK

Ongewijzigd
Dit deel van het kaderprogramma is als volgt opgebouwd:
1.1.

Prioritaire thematische onderzoekgebieden

1.1.1. Genomica en biotechnologie voor de gezondheid
i) Geavanceerde genomica en medische toepassingen
daarvan.
ii) Bestrijding van belangrijke ziektes.

___________
(1) De Europese groep op het gebied van de ethiek in de wetenschap en nieuwe
technologieºn adviseert de Europese Commissie over ethische aspecten in
verband met de voorbereiding en de uitvoering van de wetgeving en het
beleid van de Gemeenschap.
(2) Deelnemers aan onderzoekprojecten moeten in voorkomend geval voor de
aanvang van de OTO-werkzaamheden toestemming hebben van de bevoegde
ethische commissies. Bij voorstellen die betrekking hebben op gevoelige
vraagstukken wordt systematisch een ethische beoordeling op EG-niveau uitgevoerd. In bepaalde gevallen kan een ethische beoordeling worden uitgevoerd
tijdens de uitvoering van een project.
(3) Onderzoek in verband met de behandeling van kanker van de gonaden kan
worden gefinancierd.
(4) Dit geldt met name (in het kader van Richtlijn 86/609/EEG) voor experimenten met diersoorten die zeer dicht bij de mens staan. Het veranderen
van dierlijk genetisch materiaal en het klonen van dieren mag alleen in overweging worden genomen als het een ethisch gerechtvaardigd doel dient en de
voorwaarden zodanig zijn dat het welzijn van de dieren is gewaarborgd en de
biodiversiteitsprincipes in acht worden genomen.
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1.1.2. Technologieºn van de informatiemaatschappij
1.1.3. Nanotechnologieºn, intelligente materialen en nieuwe
productieprocØdØs
1.1.4. Lucht- en ruimtevaart
1.1.5. Voedselveiligheid en gezondheidrisico’s
1.1.6. Duurzame ontwikkeling
i) Duurzame energiesystemen
ii) Duurzaam vervoer over land
iii) Veranderingen in het aardsysteem en ecosystemen
1.1.7. Burgers en governance in een open Europese kennismaatschappij
1.2.

Specifieke activiteiten op een breder onderzoekgebied

1.2.1. Anticiperen op de wetenschappelijke en technologische
behoeften van de EU
1.2.2. Specifieke onderzoekactiviteiten voor het MKB
1.2.3. Specifieke internationale samenwerkingsactiviteiten:
1.2.4. Activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek
Deze activiteiten worden op geïntegreerde wijze uitgevoerd om
de samenhang en de synergie tussen de diverse onderdelen en
in voorkomend geval met andere onderdelen van het kaderprogramma te waarborgen.
1.1.

Prioritaire thematische onderzoekgebieden

Ongewijzigd

De onder dit deel van het kaderprogramma vallende activiteiten
hebben ten doel een kritische massa aan middelen te verzamelen en een sterke integratie van de Europese onderzoekcapaciteiten te bevorderen op gebieden waar dat in het bijzonder
noodzakelijk blijkt, gelet op het speciale belang van deze gebieden voor de concurrentiepositie van de Europese industrie of
op het grote politieke en sociale belang van de betrokken vraagstukken.
Er zijn zeven prioritaire thematische gebieden geselecteerd.
1.1.1. Genomica en biotechnologie voor de gezondheid
Doelstelling
De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is Europa te
helpen bij de toepassing, door een geïntegreerde onderzoekinspanning, van de baanbrekende resultaten bij de ontcijfering
van het genoom van levende organismen, met name ten behoeve van de volksgezondheid en de burgers en om de concurrentiepositie van de Europese biotechnologie-industrie te versterken.

De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is Europa te
helpen bij de toepassing, door een geïntegreerde onderzoekinspanning, van de baanbrekende resultaten bij de ontcijfering
van het genoom van levende organismen, met name ten behoeve van de volksgezondheid en de burgers en om de concurrentiepositie van de biotechnologie-industrie in de lidstaten, de
kandidaat-lidstaten en de andere geassocieerde landen te versterken. De nadruk zal liggen op translationaal onderzoek waardoor reºle en consistente vooruitgang kan worden geboekt in
de geneeskunde en de kwaliteit van leven kan worden verbeterd.

26.3.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde

C 75 E/141
GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

Het Ðpost-genoomonderzoek op basis van de analyse van het
genoom van mensen en modelorganismen (dieren, planten en
micro-organismen) zou moeten resulteren in talrijke toepassingen in diverse sectoren, met name in de ontwikkeling van
nieuwe diagnostische instrumenten en nieuwe behandelingen
voor de bestrijding van momenteel niet-beheersbare ziekten,
waarmee belangrijke potentiºle markten gemoeid zijn.

Deze werkzaamheden vereisen evenwel intensieve en langdurige
financiºle inspanningen. In de Verenigde Staten vertonen de
openbare en particuliere investeringen in het post-genoomonderzoek een constante en forse stijging: bijna 2 miljard dollar
aan overheidsmiddelen, die hoofdzakelijk worden beheerd door
de NIH (1) (waarvan de totale begroting in 2001 met 14,4 % zal
stijgen), en het dubbele voor de financiering door de industrie.

De Europese onderzoekinspanning is momenteel veel minder
hoog en minder coherent. Het opzetten van openbare onderzoekprogramma’s in verschillende lidstaten, met als centraal
thema het en post-genoomonderzoek, vormt een belangrijke
stap in de goede richting. Alles bij elkaar zijn de inspanningen
die op dit gebied worden geleverd echter nog onvoldoende en
te versnipperd.

De Europese onderzoekinspanning is momenteel veel minder
hoog en minder coherent. Het opzetten van openbare onderzoekprogramma’s in verschillende lidstaten, met als centraal
thema het genoom- en post-genoomonderzoek, vormt een belangrijke stap in de goede richting. Alles bij elkaar zijn de
inspanningen die op dit gebied worden geleverd echter nog
onvoldoende en te versnipperd.

De inspanningen van de Europese industrie blijven eveneens
sterk achter: 70 % van de ondernemingen in de genomicasector
is gevestigd in de Verenigde Staten, en een belangrijk en nog
steeds stijgend deel van de Europese particuliere investeringen
gebeurt in de VS.

De inspanningen van de Europese industrie blijven sterk achter:
70 % van de ondernemingen in de genomicasector is gevestigd
in de Verenigde Staten, en een belangrijk en nog steeds stijgend
deel van de Europese particuliere investeringen gebeurt in de
VS.

Om de Unie in staat te stellen haar concurrentiepositie op dit
gebied te verbeteren en ten volle te profiteren van de economische en sociale gevolgen van de verwachte ontwikkelingen,
moeten de investeringen flink worden verhoogd en de onderzoekactiviteiten in Europa in een samenhangende krachtsinspanning worden geïntegreerd.

Om de Unie in staat te stellen haar concurrentiepositie op dit
gebied te verbeteren en ten volle te profiteren van de economische en sociale gevolgen van de verwachte ontwikkelingen,
moeten de investeringen flink worden verhoogd en de onderzoekactiviteiten in Europa in een samenhangende krachtsinspanning worden geïntegreerd, waarbij rekening moet worden
gehouden met de internationale context.

Overwogen activiteiten

Ongewijzigd

De activiteiten van de Gemeenschap in dit verband betreffen de
volgende aspecten:

i) Geavanceerde genomica en geneeskundige toepassingen
daarvan.

 Fundamentele kennis en basisinstrumenten op het gebied
van functionele genomica:

___________
(1) National Institutes of Health.

 Fundamentele kennis en basisinstrumenten op het gebied van functionele genomica: het onderzoek omvat
studies in modelorganismen, dieren, planten en microorganismen, met name met kleine genomen, die zullen
bijdragen tot een beter begrip van de functie van genen
en genproducten die voor de menselijke gezondheid van
belang zijn

C 75 E/142

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

 expressie van genen en proteomica;

26.3.2002
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Ongewijzigd

 structurele genomica;

 vergelijkende genomica en populatiegenetica;

 bio-informatica;

 multidisciplinaire functionele genomicabenaderingen
voor fundamentele biologische processen.

 Toepassing van kennis en technologieºn op het gebied van
genomica en medische biotechnologie:

Ongewijzigd

 technologische platforms voor de ontwikkeling van
nieuwe diagnostische, preventie- en therapeutische instrumenten;

 technologische platforms voor ontwikkelingen op
het gebied van nieuwe diagnostische, preventie- en
therapeutische instrumenten (met inbegrip van farmaco-genomische benaderingen, alternatieve methodes voor dierproeven en stamcelonderzoek);

 steun voor innoverend onderzoek in start-ups op het
gebied van genomica.

 steun voor innoverend onderzoek in start-ups op het
gebied van genomica en proteomica.

ii) Bestrijding van belangrijke ziekten

 Toepassing van kennis en technologieºn met betrekking tot
medische genomica, op de volgende gebieden:

 Toepassing van kennis en technologieºn met betrekking
tot medische genomica, met inbegrip van een translationale benadering, op de volgende gebieden:

 de strijd tegen kanker, degeneratieve ziekten van het
zenuwstelsel, hart- en vaatziekten en zeldzame ziekten;

 de strijd tegen ziekten van het zenuwstelsel, hart- en
vaatziekten en zeldzame ziekten;

 bestrijding van resistentie tegen geneesmiddelen;

 bestrijding van resistentie tegen antibiotica en andere
geneesmiddelen;

 de studie van de menselijke ontwikkeling, de hersenen
en het verouderingsproces.

Ongewijzigd

Een bredere aanpak zal worden gevolgd in de strijd tegen:

 kanker, met het accent op de ontwikkeling van octrooigeörienteerde strategieºn vanaf preventie tot diagnose en
behandeling. De werkzaamheden worden geconcentreerd
op de ondersteuning van translationaal onderzoek, gericht op het aanbrengen van nieuwe kennis via klinische
toepassingen.

 de drie infectieziekten die verband houden met armoede
(aids, malaria en tuberculose), waaraan op het niveau van
de Unie en op internationaal niveau prioriteit wordt gegeven.

Ongewijzigd
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1.1.2. Technologieºn voor de informatiemaatschappij
Doelstelling
De doelstelling van de activiteiten op dit gebied, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Lissabon en de
doelstellingen van het e-Europe- initiatief, is het stimuleren, in
Europa, van de ontwikkeling van technologieºn en toepassingen
als centraal element in de totstandbrenging van de informatiemaatschappij, teneinde de concurrentiepositie van de Europese
industrie te versterken en de Europese burgers in alle regio’s
van de Unie de mogelijkheid te geven om ten volle te profiteren
van de ontwikkeling van de kennismaatschappij.

Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde

De doelstelling van de activiteiten op dit gebied, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Lissabon en de
doelstellingen van het e-Europe- initiatief, is het stimuleren, in
Europa, van de ontwikkeling van technologieºn en toepassingen
als centraal element in de totstandbrenging van de informatiemaatschappij, teneinde de concurrentiepositie van de Europese
industrie te versterken en de mensen in alle regio’s van de
lidstaten, de kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen
de mogelijkheid te geven om ten volle te profiteren van de
ontwikkeling van de kennismaatschappij. De concentratie op
de toekomstige generatie informatiemaatschappijtechnologieºn
(IST) zal de IST-toepassingen en diensten binnen het bereik
van iedereen brengen en de ontwikkeling mogelijk maken van
de volgende generatie technologieºn die nog gebruikersgerichter
is.
Ongewijzigd

Aan het begin van de 21e eeuw is het functioneren van de
economie en de samenleving ingrijpend veranderd onder invloed van de informatie- en communicatietechnologieºn, die
nieuwe vormen van productie, handel en communicatie hebben
voortgebracht. In Europa wordt momenteel nog steeds te weinig in deze technologieºn geïnvesteerd, met name in vergelijking met de situatie in Amerika. Het totaal van de particuliere
en openbare investeringen in deze sector is in de Verenigde
Staten drie keer zo hoog als in Europa.
Anderzijds is deze sector de tweede economische sector van de
Unie geworden, met een markt die jaarlijks 2 000 miljard euro
vertegenwoordigt. Het aantal arbeidsplaatsen in deze sector in
Europa  momenteel meer dan 2 miljoen  stijgt nog steeds.
Europa bevindt zich in een goede positie om richting en vorm
te geven aan de toekomstige ontwikkelingen, niet alleen wat de
technolgieºn betreft maar ook wat betreft hun effecten op ons
dagelijks leven en ons werk. Het toekomstige concurrentievermogen van de gehele Europese industrie en de kwaliteit van het
bestaan van de Europese burgers zijn in sterke mate afhankelijk
van de toekomstige inspanningen op IST-gebied, waardoor de
weg wordt vrijgemaakt voor de volgende generatie producten,
processen en diensten.
Industriºle en commerciºle successen, zoals bijvoorbeeld de Europese prestaties op het gebied van mobiele communicatie
dankzij de GSM-norm, kunnen alleen worden herhaald als op
gecoördineerde wijze een kritische massa aan onderzoekmiddelen in dit gebied wordt geïnvesteerd, en de openbare en particuliere inspanningen op Europese schaal worden geïntegreerd.

Ongewijzigd

De doelstelling van de intelligente omgeving

Schrappen

Om in economisch en maatschappelijk opzicht een zo groot
mogelijk effect te hebben, moeten de investeringen worden
geconcentreerd op de toekomstige generatie technologieºn,
waarin computers, interfaces en netwerken beter zijn geïntegreerd in de dagelijkse omgeving, zodat er via gemakkelijke
en Ðnatuurlijke interacties gebruik kan worden gemaakt van
talrijke diensten en toepassingen. Dit beeld van de Ðintelligente
omgeving plaats de gebruiker  de mens  in het centrum
van de toekomstige ontwikkeling van de kennismaatschappij.

Ongewijzigd
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De activiteiten van de Gemeenschap zullen worden geconcentreerd op de technologische prioriteiten waardoor dit toekomstbeeld kan worden geconcretiseerd. Ze zijn erop gericht de onderzoekgemeenschap te mobiliseren rond gerichte initiatieven,
zoals de ontwikkeling van de volgende generaties van systemen
voor mobiele communicatie, met het oog op de doelstellingen
op middellange en lange termijn, terwijl tevens mogelijkheden
worden geboden om te reageren op nieuwe vragen en behoeften, zowel van de kant van de overheid als van de kant van de
industrie.

Overwogen activiteiten
De activiteiten hebben betrekking op de volgende technologische prioriteiten:
Integrerend onderzoek op technologische gebieden van prioritair belang
voor de burgers en het bedrijfsleven
Als aanvulling en in het verlengde van de vooruitgang die verwacht wordt bij de ontwikkeling van basistechnologieºn, onderzoek naar oplossingen voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen en, in dit verband, speciaal gericht op:

Als aanvulling en in het verlengde van de vooruitgang die verwacht wordt bij de ontwikkeling van basistechnologieºn, onderzoek naar oplossingen voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen waarvoor de opkomende kennismaatschappij zich geplaatst ziet en, in dit verband, speciaal gericht
op:
 Onderzoek op het gebied van technologieºn die vertrouwen
scheppen met betrekking tot de belangrijkste veiligheidsproblemen die samenhangen met de volledig gedigitaliseerde
wereld en de noodzakelijke bescherming van de rechten
en de privacy van de burgers.

 intelligente-omgevingssystemen die iedereen toegang geven
tot de informatiemaatschappij, ongeacht leeftijd en situatie,
en interactieve en intelligente systemen ten behoeve van de
gezondheid, mobiliteit, veiligheid, vrije tijd, behoud van het
cultureel erfgoed en milieubewaking, met inbegrip van het
ruimen van mijnen in het kader van humanitaire hulp;

 intelligente-omgevingssystemen die iedereen toegang geven
tot de informatiemaatschappij, ongeacht leeftijd en situatie,
en interactieve en intelligente systemen ten behoeve van de
gezondheid, mobiliteit, veiligheid, vrije tijd, toerisme, behoud van en toegang tot het cultureel erfgoed en het milieu,
met inbegrip van het ruimen van mijnen in het kader van
humanitaire hulp;

 elektronische en mobiele handel, en technologieºn die de
veiligheid van transacties en infrastructuur verbeteren,
nieuwe instrumenten en nieuwe werkmethoden, technologieºn voor opleiding en onderwijs en systemen voor het
kapitaliseren van kennis, geïntegreerd ondernemingsbeheer,
en e-overheid

 elektronische en mobiele handel, en technologieºn die de
veiligheid van transacties en infrastructuur verbeteren,
nieuwe instrumenten en nieuwe werkmethoden, met inbegrip van de gevolgen van IST voor het werk en de werkomgeving, technologieºn voor opleiding en onderwijs en
systemen voor het kapitaliseren van kennis, geïntegreerd
ondernemingsbeheer, e-overheid waarin rekening wordt gehouden met de behoeften van de consument;

 op grote schaal verspreide platforms en systemen, met inbegrip van systemen op basis van GRID’s, waarmee doelmatige oplossingen kunnen worden gevonden voor complexe problemen op het gebied van milieu, energie, gezondheid, transport en industrieel ontwerpen.

Ongewijzigd

Infrastructuren voor communicatie en informatieverwerking
Systemen voor toegang, verzending, opslag, distributie en lokalisatie van informatie, die beantwoorden aan de toenemende
behoeften op het gebied van connectiviteit en informatieverwerking, waarbij het onderzoek op het gebied van de communicatie- en rekeninfrastructuur in de eerste plaats betrekking heeft
op:

Mobiele, draadloze, optische en breedbandcommunicatie-infrastructuren en computer- en softwaretechnologieºn die betrouwbaar en algemeen verspreid zijn en kunnen worden aangepast
aan de groeiende behoeften van toepassingen en diensten. De
werkzaamheden zijn gericht op:
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 de nieuwe generaties systemen en netwerken voor draadloze
en mobiele communicatie; satellietcommunicatiesystemen;
zuiver optische technologieºn; de integratie en het beheer
van communicatienetwerken; voorwaardenscheppende technologieºn die nodig zijn voor de ontwikkeling van systemen, infrastructuren en diensten, met name audio-visueel.

 de nieuwe generaties systemen en netwerken voor draadloze
en mobiele communicatie; satellietcommunicatiesystemen;
zuiver optische technologieºn; de integratie en het beheer
van communicatienetwerken; voorwaardenscheppende technologieºn die nodig zijn voor de ontwikkeling van systemen, infrastructuren en diensten, met name audio-visueel.
De werkzaamheden zullen ook resulteren in de volgende
generatie internet met inbegrip van de Ðroll out-versie zes
(Ipv6);

 programmeertechnologie -architectuur die multifunctionele
diensten en gedistribueerde systemen mogelijk maken;
engineering en controle van complexe en grootschalige systemen, gericht op betrouwbaarheid en robuustheid.

 programmeertechnologie, -architectuur en gedistribueerde
systemen ter ondersteuning van de ontwikkeling van multifunctionele en complexe diensten waarbij meerdere actoren
betrokken zijn; engineering en controle van complexe en
grootschalige systemen, gericht op betrouwbaarheid en robuustheid.

Componenten en microsystemen

Ongewijzigd

Geminiaturiseerde componenten tegen lage kosten, op basis van
nieuwe materialen en met integratie van uitgebreide functionaliteit, waarbij de inspanningen geconcentreerd zijn op:

 het ontwerp en de productie van microcomponenten en
opto-elektronische en fotonische componenten,

 het ontwerp en de productie van microcomponenten en
opto-elektronische en fotonische componenten, met inbegrip van informatieopslag, het verleggen van de grenzen
van de miniaturisering en het minimaliseren van de kosten
en het energiegebruik van micro-elektronica en micro-systeemcomponenten, rekening houdend met de milieu-effecten van IST-systemen;

 nano-elektronica, microtechnologieºn en microsystemen, en
multidisciplinair onderzoek op het gebied van nieuwe materialen en kwantumelektronica; nieuwe modellen en concepten voor informatieverwerking.

 nano-elektronica, microtechnologieºn, beeldschermen en
microsystemen, en multidisciplinair onderzoek op het gebied van nieuwe materialen en kwantumelektronica; nieuwe
modellen en concepten voor informatieverwerking.

Informatiebeheer en interfaces

Ongewijzigd

Onderzoek op het gebied van informatiebeheerinstrumenten en
interfaces die overal en op elk moment gemakkelijker interacties
mogelijk maken met kennisgebaseerde diensten en toepassingen,
waarbij gewerkt wordt aan:

 systemen voor de representatie en het beheer van kennis
gebaseerd op de context en de semantiek, met inbegrip van
cognitieve systemen, alsmede instrumenten voor het
creºren, organiseren, delen en verspreiden van digitale inhoud;

 multi-sensoriºle interfaces die de natuurlijke uitdrukkingsvormen van de mens  woord, gebaar, enzovoort  kunnen begrijpen en interpreteren, virtuele omgevingen en
meertalige en multiculturele systemen die onmisbaar zijn
voor de totstandbrenging van de kennismaatschappij op
Europese schaal.

 systemen voor de representatie en het beheer van kennis
gebaseerd op de context en de semantiek, met inbegrip van
cognitieve systemen, alsmede instrumenten voor het
creºren, organiseren, verkennen, terugvinden, delen en verspreiden van digitale inhoud;

Ongewijzigd
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Nanotechnologieºn, intelligente materialen, nieuwe productieprocØdØs
Doelstelling

De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is Europa te
helpen bij het tot stand brengen van een kritische massa aan
noodzakelijke capaciteiten voor de ontwikkeling en exploitatie,
met name vanuit het oogpunt van eco-efficiºntie, van geavanceerde technologieºn op basis van producten, diensten en fabricageprocØdØs van de komende jaren, in hoofdzaak gebaseerd op
kennis en intelligentie.

Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde

De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is de lidstaten,
kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen, te helpen bij
het tot stand brengen van een kritische massa aan noodzakelijke
capaciteiten voor de ontwikkeling en exploitatie, met name
vanuit het oogpunt van eco-efficiºntie en de terugdringing
van lozingen van gevaarlijke stoffen in het milieu, van geavanceerde technologieºn op basis van producten, diensten en fabricageprocØdØs van de komende jaren, in hoofdzaak gebaseerd op
kennis en intelligentie.

Ongewijzigd

De Europese verwerkende industrie produceert jaarlijks voor
een waarde van ongeveer 4 000 miljard euro aan goederen
en diensten. Op een steeds sterker concurrerende wereldmarkt
moet zij haar concurrentiepositie zien te handhaven en te versterken en daarbij tevens voldoen aan de eisen van een duurzame ontwikkeling. Hiervoor is een belangrijke investering nodig in het uitontwikkelen, de ontwikkeling en de verspreiding
van geavanceerde technologieºn: nanotechnologieºn, materiaaltechnologieºn met een sterke kenniscomponent, nieuwe productieprocØdØs.
Op het raakpunt van de kwantumengineering, de materiaaltechnologie en de moleculaire biologie, vormen nanotechnologieºn
naar verwachting ØØn van de belangrijkste factoren in de volgende industriºle revolutie; de concurrenten van de Unie doen
dan ook aanzienlijke investeringen in nanotechnologieºn (500
miljoen dollar aan openbare middelen in 2001 in de Verenigde
Staten, wat een verdubbeling is van het huidige bedrag en vijf
keer zoveel als de huidige Europese uitgaven).
Europa, dat in bepaalde relevante sectoren zoals de nanofabricage en de nanochemie over belangrijke deskundigheid beschikt, moet op dit gebied grotere en beter gecoördineerde
investeringen doen.

Op het gebied van materialen is de doelstelling de ontwikkeling
van intelligente materialen met een hoge toegevoegde waarde,
die naar verwachting kunnen worden toegepast in sectoren als
het vervoer, energie of de biomedische sector, en waarvoor een
potentiºle markt van tientallen miljarden euro bestaat.

De uitontwikkeling van flexibele, geïntegreerde en schone productiesystemen vereist overigens een substantiºle onderzoekinspanning met betrekking tot de toepassing van nieuwe technologieºn bij de fabricage en het beheer.
Overwogen activiteiten
Nanotechnologieºn:
 interdisciplinair onderzoek op lange termijn om inzicht in
de verschijnselen te verkrijgen, processen te beheersen en
onderzoekinstrumenten te ontwikkelen;
 supramoleculaire en macromoleculaire architecturen;

Op het gebied van materialen is de doelstelling de ontwikkeling
van intelligente materialen met een hoge toegevoegde waarde,
die naar verwachting kunnen worden toegepast in sectoren als
het vervoer, energie, elektronica of de biomedische sector, en
waarvoor een potentiºle markt van tientallen miljarden euro
bestaat.

Ongewijzigd
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 nano-biotechnologieºn;
 engineering-technieken op nanometerschaal
creºren van materialen en componenten;

voor

het

 ontwikkeling van inrichtingen en instrumenten voor manipulatie en controle;
 toepassingen op gebieden als gezondheid, chemie, energie,
optica en milieu.
Intelligente materialen:
 ontwikkeling van fundamentele kennis;
 technologieºn in verband met de productie en de verwerking van nieuwe materialen,

 ondersteunende engineering.

 technologieºn in verband met de productie en de verwerking van nieuwe materialen, met inbegrip van biomaterialen;
Ongewijzigd

Nieuwe productieprocØdØs:
 ontwikkeling van flexibele en intelligente fabricagesystemen
met integratie van de nieuwe virtuele fabricagetechnologieºn, interactieve besluitvormingsondersteunende systemen
en hoge precisie-engineering;

 het nodige systemisch onderzoek voor schoon het beheer
van afvalstoffen en de beheersing van risico’s bij productie
en fabricage, met inbegrip van bio-processen en een verminderd gebruik van primaire hulpbronnen;

 ontwikkeling van nieuwe processen en flexibele en intelligente fabricagesystemen met integratie van de nieuwe virtuele fabricagetechnologieºn, interactieve besluitvormingsondersteunende systemen, hoge precisie-engineering en innovatieve robotica;
Ongewijzigd

 ontwikkeling van nieuwe concepten voor de optimalisering
van de levenscyclus van industriºle systemen, producten en
diensten.
1.1.4. Lucht- en ruimtevaart
Doelstelling
De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is tweeledig:
consolidering, via de integratie van haar onderzoekinspanningen, van de positie van de Europese industrie op het gebied van
lucht- en ruimtevaart, tegenover een steeds sterkere concurrentie op mondiaal niveau; bijdragen aan de exploitatie van het
Europese onderzoekpotentieel van in deze sector, ten behoeve
van de verbetering van de veiligheid en de bescherming van het
milieu.
Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde
De luchtvaart en de ruimtevaart  in technologisch en economisch opzicht duidelijk gescheiden, maar in industrieel en
beleidsmatig opzicht, en ook wat de betrokken actoren betreft,
aan elkaar verwant,  zijn gebieden waarop Europa economisch en commercieel succesvol is. De Amerikaanse investeringen zijn momenteel, afhankelijk van de sector, nog steeds
drie tot zes keer zo hoog als de Europese.

De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is tweeledig:
consolidering, via de integratie van haar onderzoekinspanningen, van de positie van de Europese industrie op het gebied van
lucht- en ruimtevaart, tegenover een steeds sterkere concurrentie op mondiaal niveau; bijdragen aan de exploitatie van het
onderzoekpotentieel van de lidstaten, kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen in deze sector, ten behoeve van de
verbetering van de veiligheid en de bescherming van het milieu.
Ongewijzigd

De luchtvaart en de ruimtevaart  in technologisch en economisch opzicht duidelijk gescheiden, maar in industrieel en
beleidsmatig opzicht, en ook wat de betrokken actoren betreft,
aan elkaar verwant,  zijn gebieden waarop Europa traditioneel succesvol is, en economisch en commercieel potentieel
heeft. De Amerikaanse investeringen zijn momenteel, afhankelijk van de sector, nog steeds drie tot zes keer zo hoog als de
Europese.
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In een steeds veeleisender wordende concurrentiºle omgeving,
zal de vraag op het gebied van het luchtvervoer mondiaal
gezien de komende 15 jaar toenemen tot ongeveer 14 000
nieuwe toestellen, wat neerkomt op een markt van 1 000 miljard euro. De integratie van de industriºle capaciteiten en de
ontwikkelingsactiviteiten, die de Europese successen op dit gebied mogelijk heeft gemaakt, moet momenteel worden verdubbeld met een soortgelijke integratie-inspanning voor het onderzoek betreffende de prioritaire thema’s en onderwerpen.
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Ongewijzigd

In dit perspectief wordt in het verslag ÐVision 2020 (1) van
vooraanstaande Europese industriºlen in deze sector, de aanbeveling gedaan om de Europese, nationale en particuliere onderzoekinspanningen te optimaliseren rond een gemeenschappelijke visie en een strategische onderzoekagenda.
In het verlengde van de mededeling van de Commissie over
ÐEuropa en de ruimte: een nieuw hoofdstuk (2), moet de Unie
op het gebied van de ruimtevaart onderzoek ondersteunen
waardoor de markten en de samenleving kunnen profiteren
van de in de ruimtevaart geboekte resultaten.

Overwogen activiteiten

Luchtvaart
Op het gebied van het luchtvaartonderzoek hebben de activiteiten van de Gemeenschap betrekking op de noodzakelijke
werkzaamheden inzake onderzoek en technologische ontwikkeling voor:
 de versterking van de concurrentiepositie van de Europese
industrie op het gebied van commerciºle vliegtuigen, motoren en uitrusting;

 de beperking van milieu (uitstoot van (CO2- en NOX, lawaai);

 de verbetering van de veiligheid van vliegtuigen in het
steeds intensievere luchtverkeer;
 de vergroting van de capaciteit en de veiligheid van het
luchtvervoersysteem, ter ondersteuning van de totstandbrenging van de Europese luchtvaartruimte (controle- en beheersystemen voor het luchtverkeer).
Ruimtevaart
In nauwe samenwerking met de ESA, de andere ruimtevaartagentschappen en de industrie, en met het oog op de versterking van de samenhang van de zeer omvangrijke investeringen
die nodig zijn, worden de activiteiten van de Gemeenschap op
ruimtevaartgebied geconcentreerd op de uitvoering van:
 het Galileo-project op het gebied van de satellietnavigatie;

___________
(1) ÐEuropean aeronautics: a vision for 2020 (verslag van de Group of Personalities).
(2) COM(2000) 597.

 de beperking van het brandstofgebruik en de milieueffecten
van vliegtuigen (uitstoot van CO2 en NOX, lawaai);

Ongewijzigd
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 het GMES-platform voor de bewaking van het milieu en de
veiligheid;
 geavanceerd onderzoek dat nodig is voor de integratie van
het ruimtesegment en het terrestrisch segment op het gebied van communicatie.

1.1.5. Voedselveiligheid en gezondheidsrisico’s
Doelstelling

De doelstelling van de acties op dit gebied is een bijdrage te
leveren aan de totstandbrenging van de geïntegreerde wetenschappelijke en technologische grondslagen die noodzakelijk
zijn voor de ontwikkeling van een productie- en distributiesysteem van veilige en gezonde levensmiddelen, de beheersing van
de risico’s in verband met voedsel, onder andere met behulp
van de instrumenten van de biotechnologie, alsmede de risico’s
voor de gezondheid ten gevolge van veranderingen in het milieu.

Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde

De doelstelling van de acties op dit gebied is de lidstaten, kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen te helpen een
bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van de geïntegreerde wetenschappelijke en technologische grondslagen die
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een milieuvriendelijk productie- en distributiesysteem van veilige en gezonde
levensmiddelen, overeenkomstig de eisen van de consument,
de beheersing van de risico’s in verband met voedsel, onder
andere met behulp van de instrumenten van de biotechnologie,
alsmede de risico’s voor de gezondheid ten gevolge van veranderingen in het milieu.

Ongewijzigd

Uit de recente problemen op het gebied van voeding, met name
de BSE-crisis, is duidelijk gebleken dat de problematiek van de
voedselveiligheid bijzonder complex is en meestal een internationale en grensoverschrijdende dimensie heeft. Als gevolg van de
integratie van de Europese interne markt voor landbouwproducten en levensmiddelen, moeten de problemen op dit gebied
op Europese schaal worden aangepakt, evenals het hiermee
verband houdende onderzoek. Vanuit die visie zal binnenkort
een Europese levensmiddelenautoriteit worden ingesteld.

De burgers en de consumenten verwachten dat het onderzoek
eraan bijdraagt dat de in de handel gebrachte levensmiddelen en
producten gegarandeerd veilig en gezond zijn en zonder gevaar
kunnen worden geconsumeerd.

De burgers en de consumenten verwachten dat het onderzoek
eraan bijdraagt dat de in de handel gebrachte levensmiddelen en
producten gegarandeerd veilig en gezond zijn en zonder gevaar
kunnen worden geconsumeerd. Hiertoe moet het accent worden
gelegd op de gehele voedselproductieketen, van het eetklare
product tot de bron, en waar nodig ook op voor de gezondheid
relevante plantkunde en biotechnologie.

De beschikbaarheid van de meest diepgaande, nauwkeurige en
actuele wetenschappelijke kennis is hiervoor een randvoorwaarde. Het gaat niet alleen om de volksgezondheid, maar
ook om de materiºle welstand van een sector waarin jaarlijks
600 miljard euro wordt omgezet en waarin 2,6 miljoen banen
op het spel staan.

De beschikbaarheid van de meest diepgaande, nauwkeurige en
actuele wetenschappelijke kennis is hiervoor een randvoorwaarde. Het gaat niet alleen om de volksgezondheid, maar
ook om de materiºle welstand van een sector waarin jaarlijks
600 miljard euro wordt omgezet en waarin 2,6 miljoen banen
op het spel staan. Aangezien de voedingssector voor een belangrijk deel uit kleine en zeer kleine bedrijven bestaat, hangt
het welslagen van de ondernomen activiteiten af van de aanpassing van de kennis en de processen aan de specifieke kenmerken van deze bedrijven.

Europa moet een substantiºle bijdrage kunnen leveren aan de
onderzoekinspanningen inzake deze vraagstukken, die momenteel een mondiaal karakter hebben, terwijl het ook een samenhangende bijdrage moet leveren aan de internationale discussie
over dit onderwerp, op basis van de meest nauwkeurige en
volledige kennis.

Ongewijzigd
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Hetzelfde geldt voor de verschillende aspecten van de problemen in verband met de gevolgen voor de gezondheid van de
veranderingen in het milieu waarover steeds meer Europese
burgers zich zorgen maken, en waarbij internationale aspecten
eveneens vaak een rol spelen. Om verschillende redenen, maar
ook om te profiteren van de bundeling van de beste beschikbare
bronnen van deskundigheid op complexe gebieden, moet het
betrokken onderzoek worden uitgevoerd op Europees niveau en
op zodanige wijze dat een volwaardige coördinatie van de nationale werkzaamheden kan worden gewaarborgd.

Overwogen activiteiten
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Hetzelfde geldt voor de verschillende aspecten van de problemen in verband met de gevolgen voor de gezondheid van milieufactoren (bijvoorbeeld endocriene disruptoren, carcinogene
stoffen) waarover steeds meer Europese burgers zich zorgen
maken, en waarbij internationale aspecten eveneens vaak een
rol spelen. Om verschillende redenen, maar ook om te profiteren van de bundeling van de beste beschikbare bronnen van
deskundigheid op complexe gebieden, moet het betrokken onderzoek worden uitgevoerd op Europees niveau en op zodanige
wijze dat een volwaardige coördinatie van de nationale werkzaamheden kan worden gewaarborgd.

Ongewijzigd

De activiteiten van de Gemeenschap hebben betrekking op onderzoek in verband met de verschillende aspecten van de beheersing van voedselrisico’s en het verband tussen gezondheid
en voeding:

 methodes voor de analyse en de opsporing van chemische
verontreinigingen en ziekteverwerkende micro-organismen
virussen, bacteriºn, parasieten en nieuwe ziekteverwekkers
van het prionen-type

 methodes voor de analyse, de opsporing en de beheersing
van chemische verontreinigingen en bestaande of opkomende ziekteverwerkende micro-organismen zoals virussen,
bacteriºn, gisten, schimmels, parasieten en nieuwe ziekteverwekkers van het prionen-type (met de nadruk op ante-mortem diagnostische tests voor BSE en scrapies);

 effecten op de menselijke gezondheid van diervoedingen en
van het gebruik van bijproducten in diervoeding;

 effecten op de menselijke gezondheid van diervoeding, inclusief producten die genetisch gemodificeerde organismen
bevatten, en van het gebruik van bijproducten in diervoeding;

 procØdØs voor Ðopspoorbaarheid, met name van genetisch
gemodificeerde organismen, met inbegrip van organismen
op basis van de recente ontwikkelingen in de biotechnologie;

 procØdØs voor Ðopspoorbaarheid, in verband met, naast
andere voedingscomponenten, genetisch gemodificeerde organismen;

 methodes voor een veiliger productie van gezondere, levensmiddelen, onder andere op basis van biotechnologieºn en
procØdØs uit de biologische landbouw;

 methodes voor een veiliger en milieuvriendelijker productie
en bewerking van gezondere, voedzame en functionele levensmiddelen, op basis van uiteenlopende benaderingen,
van het gebruik van plant- en dierwetenschappen en biotechnologie tot organische landbouw;

 epidemiologie van de aandoeningen en allergieºn in verband
met voeding en genetische aanleg met inbegrip van het
effect van diºten op de gezondheid van kinderen;

 epidemiologie van de aandoeningen en allergieºn in verband
met voeding met inbegrip van het effect van diºten op de
gezondheid van kinderen;

 effect van voeding, met name onder andere van producten
uit de organische landbouw of producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten, en van producten die het
resultaat zijn van recente ontwikkelingen in de biotechnologie op de gezondheid;

 effect van voeding, onder andere van producten uit de organische landbouw of producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten, en van producten die het resultaat zijn van recente ontwikkelingen in de biotechnologie
op de gezondheid;

 milieurisico’s voor de gezondheid, waarbij het accent moet
worden gelegd op cumulatieve risico’s, de transmissietrajecten naar de mens, de effecten op lange termijn en de blootstelling aan lage doses, alsmede het effect op extra kwetsbare groepen, meer in het bijzonder kinderen.

 milieurisico’s (chemische, biologische en fysische) voor de
gezondheid, waarbij het accent moet worden gelegd op
cumulatieve risico’s, met inbegrip van gecombineerde blootstelling aan goedgekeurde stoffen, de transmissietrajecten
naar de mens, de effecten op lange termijn en de blootstelling aan lage doses, alsmede het effect op extra kwetsbare groepen, meer in het bijzonder kinderen.
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1.1.6. Duurzame ontwikkeling en veranderingen in het aardsysteem (1)
Doelstelling
De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is de versterking van de wetenschappelijke en technologische capaciteiten
die Europa nodig heeft om een duurzame ontwikkeling te realiseren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de inspanningen op internationaal niveau om de veranderingen in het
aardsysteem te begrijpen en te beheersen en het evenwicht
tussen ecosystemen te bewaren.

Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde
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1.1.6. Duurzame ontwikkeling (1)

Ongewijzigd
De doelstelling van de activiteiten op dit gebied is de versterking van de wetenschappelijke en technologische capaciteiten
die Europa nodig heeft om een duurzame ontwikkeling te realiseren, hetgeen als doelstelling van de Gemeenschap is erkend
door de Europese Raad van Gothenburg, en te komen tot integratie van de milieudimensie en de economische en de sociale
dimensie, met name om duurzame energie en duurzaam vervoer mogelijk te maken. Zij moeten de lidstaten, de kandidaatlidstaten en de andere geassocieerde landen in staat stellen een
belangrijke bijdrage te leveren aan de inspanningen op internationaal niveau om de veranderingen in het aardsysteem te
begrijpen en te beheersen en het evenwicht tussen ecosystemen
te bewaren.
Ongewijzigd

De totstandbrenging op mondiaal niveau van een duurzame
ontwikkeling vereist met name:
 de optimalisering, ontwikkeling en verspreiding van technieken voor een rationeler gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, een schonere productie en de beperking van het
effect van de economische activiteiten op het milieu,

 de optimalisering, ontwikkeling en verspreiding van technieken voor het behoud en een rationeler en duurzaam gebruik
van de natuurlijke hulpbronnen, met minder afval en de
beperking van het effect van de economische activiteiten
op het milieu, in het belang van een Ðenergie-intelligent
en Ðvervoer-intelligent Europa;

 een beter begrip van de mechanismen van de veranderingen
in het aardsysteem, meer in het bijzonder de klimaatverandering, en van onze mogelijkheden om prognoses op
dit gebied te doen.

 een beter begrip van de mechanismen en de effecten van de
veranderingen in het aardsysteem, meer in het bijzonder de
klimaatverandering, en van onze mogelijkheden om prognoses op dit gebied te doen, en van ecosystemen.

Zoals reeds werd betoogd in het Groenboek van de Commissie
ÐNaar een Europese strategie voor een continuïteit van de energievoorziening (2), zijn energie en vervoer, die tezamen verantwoordelijk zijn voor meer dan 80 % van de totale broeikasgasemissies en voor meer dan 90 % van de CO2-uitstoot, in technologisch opzicht twee gebieden van primair belang.
Overeenkomstig het Protocol van Kyoto moet de Unie haar
broeikasgasemissies in de periode 2008-2012 met 8 % verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

De verwezenlijking van deze korte termijndoelstelling vereist
een grootschalige inzet van technologieºn die momenteel worden ontwikkeld.

Ongewijzigd

Overeenkomstig het Protocol van Kyoto moet de Unie haar
broeikasgasemissies in de periode 2008-2012 met 8 % verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Dit vereist de
ontwikkeling van innovatieve oplossingen op het gebied van
energie en vervoer.
Ongewijzigd

In een perspectief dat verder reikt dan deze doelstelling, is het
voor de totstandbrenging van een duurzame ontwikkeling op
lange termijn in de loop van de komende decennia noodzakelijk
dat de energiebronnen en -dragers die hiervoor het meest geschikt zijn beschikbaar en rendabel worden gemaakt. Dit vereist
een langdurige onderzoekinspanning.

___________
(1) De prioritaire doelstellingen op het gebied van nucleair onderzoek zijn uiteengezet in de bijlage ÐWetenschappelijke en technologische doelstellingen
van het voorstel voor het Euratom-kaderprogramma.
(2) COM(2000) 769.

___________
(1) De prioritaire doelstellingen op het gebied van nucleair onderzoek zijn uiteengezet in de bijlage ÐWetenschappelijke en technologische doelstellingen
van het voorstel voor het Euratom-kaderprogramma.
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Onderzoek op middellange en lange termijn is eveneens noodzakelijk om een Europees systeem voor duurzaam vervoer te
ontwikkelen, dat genoemd kan worden als prioritaire doelstelling voor de EU in het Witboek inzake een gemeenschappelijk
vervoerbeleid, dat momenteel door de Commissie wordt voorbereid.

Op het gebied van het onderzoek naar de klimaatverandering,
vertegenwoordigden de huidige inspanningen wereldwijd momenteel zo’n 2 miljard euro per jaar. De bijdrage van Europa
beloopt 500 miljoen euro, tegenover 900 miljoen euro voor de
Verenigde Staten.

De Europese Unie is partij bij de internationale overeenkomsten
op de verschillende gebieden die verband houden met de veranderingen in het aardsysteem, zoals het Protocol van Kyoto
inzake de klimaatverandering en de Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de biodiversiteit en de woestijnvorming.
De Unie moet een substantiºle en coherente bijdrage leveren
aan de inspanningen in het kader van de internationale onderzoekprogramma’s die aan deze thema’s zijn gewijd.

De activiteit van de Gemeenschap kan een bijdrage leveren aan
de noodzakelijke coördinatie van de Europese bijdrage aan de
mondiale inspanningen.
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Onderzoek op middellange en lange termijn is eveneens noodzakelijk om een Europees systeem voor duurzaam vervoer te
ontwikkelen, zoals is vastgesteld als prioritaire doelstelling voor
de EU in het Witboek inzake een Europees vervoerbeleid.

Ongewijzigd

De Europese Unie is partij bij de internationale overeenkomsten
op de verschillende gebieden die verband houden met de veranderingen in het aardsysteem, zoals het Protocol van Kyoto
inzake de klimaatverandering, het Protocol van Montreal en de
Overeenkomst van de Verenigde Naties inzake de biodiversiteit
en de woestijnvorming. De Unie moet een substantiºle en coherente bijdrage leveren aan de inspanningen in het kader van
de internationale onderzoekprogramma’s die aan deze thema’s
zijn gewijd.

Ongewijzigd

Overwogen activiteiten

Technologieºn voor duurzame ontwikkeling

De inspanningen van de Gemeenschap op korte en middellange
termijn worden gericht op een beperkt aantal grootschalige
activiteiten op de volgende gebieden:

 hernieuwbare energie, energiebesparing, energie-efficiºntie,
met name in de stedelijke omgeving, schoon vervoer, met
de ontwikkeling van nieuwe voertuigconcepten, met name
voor het wegvervoer, en de ontwikkeling van alternatieve
brandstoffen;

Schrappen

De OTO-inspanningen van de Gemeenschap worden gericht op
activiteiten op de volgende gebieden:

Ongewijzigd

 intelligent vervoer, met name in de vorm van technologieºn
die een betere verdeling, integratie en interoperabiliteit van
de verschillende vervoertakken mogelijk maken, bijvoorbeeld door innovaties in het beheer van de logistieke keten
(met name containers).

Op de langere termijn worden de activiteiten in de eerste plaats
gericht op:

Schrappen

 brandstofcellen voor stationaire toepassingen en in het vervoer;

Ongewijzigd

 waterstoftechnologie;
 nieuwe concepten voor fotovoltaïsche zonne-energietechnologieºn en geavanceerd gebruik van biomassa.
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i) Duurzame energiesystemen
 op korte en middellange termijn, met name in het stedelijk milieu:
 de belangrijke nieuwe en duurzame energiebronnen
en de integratie daarvan,
 alternatieve motorbrandstoffen,
 energiebesparing en energie-efficiºntie, met name in
gebouwen;
 op middellange en lange termijn:
 brandstofcellen, inclusief toepassingen voor vervoer
en voor stationair gebruik,
 technologieºn voor waterstof als energiedrager en
opslagsysteem,
 nieuwe en geavanceerde concepten voor fotovoltaïsche zonne-energie en geavanceerd gebruik van biomassa (onder andere uit de landbouw),
 verwijdering van CO2 in samenhang met schoner
gebruik van fosiele brandstoffen in fabrieken;
ii) Duurzaam vervoer over land
 met het oog op de ontwikkeling van milieuvriendelijke
vervoersystemen en voertuigen en een schoon stedelijk
vervoer, bij een rationeel gebruik van de auto in de stad:
 nieuwe voertuigconcepten, met name voor wegvervoer en stedelijk vervoer, met inbegrip van nieuwe
aandrijvingssystemen en integratie van brandstofcellen voor vervoerdoeleinden,
 geavanceerde ontwerp- en productietechnieken die
leiden tot verbeterde kwaliteit, veiligheid, recycleerbaarheid, comfort en kostendoelmatigheid;
 om het spoor- en zeevervoer effectiever te maken en
met het oog op de interoperabiliteitsbehoeften van ØØn
enkel Europees spoorwegsysteem, ten behoeve van intelligent en veilig vervoer van passagiers en vracht, met
name voor het vervoer over de weg en het zeevervoer:
 evenwichtiger verdeling tussen en integratie van de
verschillende vervoertakken, ten gunste van de duurzamere en veiligere vervoertakken (bijvoorbeeld door
de ontwikkeling van intermodaliteit voor vracht en
passagiers, en innovaties in het beheer van de logistieke keten),
 optimalisatie van het infrastructuurgebruik en verbetering van de veiligheid, door interoperabele intelligente vervoersystemen en voertuigen, en het vermijden van verkeerscongestie, met name in stedelijke
gebieden.
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iii) Veranderingen in het aardsysteem

De activiteiten van de Gemeenschap betreffen in de eerste
plaats de volgende aspecten:

26.3.2002
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iii) Veranderingen in het aardsysteem en ecosystemen

Ongewijzigd

 het effect en de mechanismen van broeikasgasemissies
en andere atmosferische factoren op het klimaat en
koolstofputten (oceanen, bossen, bodem), met name
om de prognostische mogelijkheden te verbeteren en
opties voor verzachtende maatregelen te beoordelen;

 de watercyclus, met inbegrip van bodemgerelateerde aspecten;

 biodiversiteit, bescherming van genetische hulpbronnen,
de werking van terrestrische en mariene ecosystemen en
de interacties met menselijke activiteiten;

 mechanismen van woestijnvorming en natuurrampen in
verband met de klimaatverandering;

 begrip van mariene en terrestrische biodiversiteit, functies van mariene ecosystemen, bescherming van genetische hulpbronnen, duurzaam beheer van terrestrische
en mariene ecosystemen en de interacties met menselijke activiteiten;

Ongewijzigd

 mondiale observatiesystemen voor de klimaatverandering.

1.1.7. Burgers en governance in de Europese kennismaatschappij

Doelstelling

Doelstelling van de activiteiten op dit gebied is het mobiliseren
in een coherente inspanning, die recht doet aan hun rijkdom en
diversiteit, van de Europese onderzoekcapaciteiten op het gebied van economische, politieke, sociale en menswetenschappen, ten behoeve van het begrip en de beheersing van problemen in verband met het ontstaan van de kennismaatschappij en
nieuwe vormen van relaties tussen hun inwoners enerzijds de
burgers en overheidsinstellingen.

Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde
Op de Europese Raden van Lissabon in maart 2000 en van
Nice in november 2000 heeft de Europese Unie de ambitieuze
doelstelling geformuleerd om Ðde meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld [te] worden die in staat
is tot duurzame economische groei met meer en betere banen
en een hechtere sociale samenhang.
Tegen die achtergrond heeft de Europese Raad van Lissabon er
de nadruk op gelegd dat het menselijk potentieel de belangrijkste troef van Europa vormt, en erop gewezen dat de Europese onderwijs- en opleidingssystemen zich moeten aanpassen
aan de behoeften van de kennismaatschappij en moeten inspelen op de noodzaak om de werkgelegenheid te vergroten en de
kwaliteit van de werkgelegenheid te verbeteren.

1.1.7. Burgers en governance in een open Europese kennismaatschappij

Ongewijzigd

Doelstelling van de activiteiten op dit gebied is het mobiliseren
in een coherente inspanning, die recht doet aan hun rijkdom en
diversiteit, van de onderzoekcapaciteiten in de lidstaten, de
kandidaat-lidstaten en de andere geassocieerde landen op het
gebied van economische, politieke, sociale en menswetenschappen, die noodzakelijk zijn om te komen tot begrip en beheersing van problemen in verband met het ontstaan van de kennismaatschappij en nieuwe vormen van relaties tussen hun inwoners enerzijds en hun overheidsinstellingen anderzijds.

Ongewijzigd
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De overgang van Europa naar de kenniseconomie en -maatschappij, en de duurzame ontwikkeling daarvan in dienst van
de kwaliteit van leven van alle burgers, zullen gemakkelijker
verlopen naarmate dit proces beter wordt begrepen en beheerd.
Hiervoor is een substantiºle onderzoekinspanning noodzakelijk
rond de uitdagingen van een geïntegreerde en duurzame economische en sociale vooruitgang, op basis van de fundamentele
waarden van rechtvaardigheid en solidariteit die het Europees
sociale model kenmerken. Tegen deze achtergrond moet het
onderzoek op het gebied van economische, politieke, sociale
en menswetenschappen meer in het algemeen bijdragen tot
de beheersing en de toepassing van een hoeveelheid informatie
en kennis die exponentieel toeneemt, en het begrip van de
processen die op dit gebied werkzaam zijn.

In Europa houdt dit vraagstuk met name verband met het
functioneren van de democratie en nieuwe vormen van governance, met name in de algemene context daarvan. Het gaat in
wezen om de verhouding tussen de burgers en de instellingen
in een qua beleid en besluitvorming complexe omgeving, die
wordt gekarakteriseerd door de verschillende besluitvormingslagen op nationaal, regionaal en Europees niveau, en de steeds
belangrijker wordende rol van het maatschappelijk middenveld
en vertegenwoordigers daarvan in het politieke debat.
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De overgang van Europa naar de kenniseconomie en -maatschappij, en de duurzame ontwikkeling daarvan in dienst van
de kwaliteit van leven van alle burgers, zullen gemakkelijker
verlopen naarmate dit proces beter wordt begrepen en beheerd.
Hiervoor is een substantiºle onderzoekinspanning noodzakelijk
rond de uitdagingen van een geïntegreerde en duurzame economische en sociale vooruitgang, op basis van de fundamentele
waarden van rechtvaardigheid en solidariteit die het Europees
sociale model kenmerken, alsmede vraagstukken op het gebied
van ondernemerschap en de ontwikkeling van het kleinbedrijf.
Tegen deze achtergrond moet het onderzoek op het gebied van
economische, politieke, sociale en menswetenschappen meer in
het algemeen bijdragen tot de beheersing en de toepassing van
een hoeveelheid informatie en kennis die exponentieel toeneemt, en het begrip van de processen die op dit gebied werkzaam zijn.

Ongewijzigd

Dergelijke vraagstukken hebben een duidelijke, zelfs intrinsieke
Europese dimensie, die in waarde toeneemt waarneer ze wordt
bestudeerd in het licht van de mondiale aspecten.
Met deze Europese dimensie wordt nog maar sinds kort rekening gehouden in het onderzoek op nationaal niveau, en ze
krijgt nog steeds niet de noodzakelijke aandacht.
Het ligt het meest voor de hand dat deze aspecten op Europese
schaal worden aangepakt. Een activiteit op het niveau van de
Unie biedt bovendien de mogelijkheid dat de nodige methodologische samenhang kan worden gewaarborgd en dat alle voordelen kunnen worden geplukt van de rijkdom en verscheidenheid van de in Europa gevolgde benaderingen en van de Europese diversiteit.
Overwogen activiteiten
De activiteiten van de Gemeenschap worden op de volgende
thema’s geconcentreerd:

De kennismaatschappij:

 Onderzoek met betrekking tot de doelstellingen die zijn
vastgesteld door de Europese Raad van Lissabon en volgende Europese Raden, met name: verbetering van de productie, overbrenging en gebruik van kennis in Europa;

 opties en keuzes voor de ontwikkeling van een kennismaatschappij in dienst van de doelstellingen die de Unie heeft
vastgesteld op de Europese Raden van Lissabon en Nice, met
name wat betreft de verbetering van de kwaliteit van leven,
het beleid ten aanzien van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding in alle levensfasen, de
versterking van de sociale samenhang en duurzame ontwikkeling;

De Europese kennismaatschappij en de sociale samenhang:

Ongewijzigd

 opties en keuzes voor de ontwikkeling van een kennismaatschappij in dienst van de doelstellingen die de Unie heeft
vastgesteld op de Europese Raden van Lissabon en Nice, met
name wat betreft de verbetering van de kwaliteit van leven,
het beleid ten aanzien van de sociale werkgelegenheid en de
arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding in alle levensfasen, de
versterking van de sociale samenhang en duurzame ontwikkeling;
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 de dynamische verscheidenheid de kennismaatschappij op
plaatselijk, nationaal en regionaal niveau.
Burgerschap, democratie en nieuwe vormen van governance

GEWIJZIGD VOORSTEL

 de dynamische verscheidenheid en trajecten naar de kennismaatschappij op plaatselijk, nationaal en regionaal niveau.
Ongewijzigd

 consequenties van de Europese integratie en de uitbreiding
van de Unie voor de democratie, het begrip legitimiteit en
voor het functioneren van de instellingen;

 consequenties van de Europese integratie en de uitbreiding
van de Unie voor de democratie, het begrip legitimiteit en
voor het functioneren van de instellingen, door een beter
begrip van politieke en sociale instellingen in Europa, en
van hun ontwikkeling;

 het opnieuw definiºren van de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsgebieden, en nieuwe vormen van governance;

 het afbakenen van de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsgebieden, en nieuwe vormen van governance;

 veiligheidsvraagstukken, in verband met het oplossen van
conflicten en herstel van vrede en rechtstaat;
 opkomst van nieuwe vormen van burgerschap en identiteiten, vormen en gevolgen van de culturele diversiteit in Europa.

Wat de operationele aspecten betreft concentreert de Gemeenschap zich op de ondersteuning van:

Ongewijzigd

 opkomst van nieuwe vormen van burgerschap en identiteiten, vormen en gevolgen van de culturele diversiteit in Europa; sociale en culturele dialoog tussen Europa en de rest
van de wereld.
Ongewijzigd

 vergelijkende transnationale onderzoeken en studies en op
de ontwikkeling van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren;
 interdisciplinair onderzoek naar ondersteuning van overheidsbeleid;
 de oprichting en exploitatie op Europees niveau van onderzoekinfrastructuren en gegevens- en kennisbanken.

1.2.

26.3.2002

Anticiperen op de wetenschappelijke en technologische
behoeften van de Unie

Schrappen

De activiteiten in dit kader hebben als doelstelling:
 te beantwoorden aan de wetenschappelijke en technologische behoefte van het beleid van de Gemeenschap en de
Unie, op alle gebieden die met dat beleid samenhangen, met
inbegrip van de prioritaire thematische gebieden, waarvoor
geen beroep behoeft te worden gedaan op de drie grote
instrumenten die op de prioritaire gebieden worden toegepast, maar waarvoor specifieke activiteiten en vormen van
steunverlening mogelijk zijn;

Ongewijzigd

 op flexibele en snelle wijze in te spelen op nieuwe specifieke
wetenschappelijke en technologische behoeften en te reageren op onvoorziene belangrijke ontwikkelingen, en op bepaalde specifieke behoeften op nieuwe kennisgebieden, meer
in het bijzonder op multithematische en interdisciplinaire
gebieden, met inbegrip van gebieden die verband houden
met prioritaire gebieden.
De werkzaamheden worden op de volgende gebieden verricht
en hebben betrekking op de volgende thema’s:

Schrappen
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1.2.1. Werkzaamheden op basis van uitnodigingen tot het indienen
van voorstellen
Deze betreffen twee niet-exclusieve categorieºn van onderzoek:
 Onderzoek dat noodzakelijk is voor het ontwerp, de uitvoering en de follow-up van de toepassing van het beleid van
de Gemeenschap en de Unie:
 Onderzoek ter ondersteuning van de uitvoering van het
gemeenschappelijk beleid, zoals het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid;

Ongewijzigd

Schrappen

 Onderzoek ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen
van de Unie, zoals bijvoorbeeld gedefinieerd in het zesde
milieuactieprogramma (1) of het Groenboek ÐNaar een
Europese strategie voor een continuïteit van de energievoorziening (2);
 Onderzoek ter ondersteuning van de doelstellingen die
de Europese Raad voor de Unie heeft vastgesteld, bijvoorbeeld de doelstellingen die zijn vastgesteld door de
Europese Raden van Lissabon en Feira op het gebied van
het economisch beleid, op het gebied van de informatiemaatschappij en e-Europe, het ondernemingsbeleid,
het sociaal en werkgelegenheidsbeleid, het beleid ten
aanzien van onderwijs en opleiding, met inbegrip van
de nodige statistische instrumenten en methodes;
 Onderzoek dat noodzakelijk is voor ander beleid van de
Gemeenschap of de Unie, bijvoorbeeld op het gebied
van gezondheid, met name volksgezondheid, de regionale ontwikkeling, het handelsverkeer, externe betrekkingen en ontwikkelingshulp, justitie en binnenlandse
zaken.
 Onderzoek dat beantwoordt aan de behoeften op bepaalde
nieuwe interdisciplinaire en multidisciplinaire gebieden of
geavanceerde kennisgebieden, speciaal om het Europese onderzoek in staat te stellen te reageren op specifieke belangrijke en onvoorziene ontwikkelingen, met inbegrip van gebieden in verband met de prioritaire gebieden.

Ongewijzigd

De activiteiten op deze gebieden worden uitgevoerd in het
kader van de hieronder genoemde voorwaarden, op basis van
de volgende uitgangspunten en met behulp van de volgende
mechanismen:

Schrappen

 De betrokken activiteiten hebben hoofdzakelijk de vorm
van:

Ongewijzigd

 gerichte specifieke projecten, in het algemeen van beperkte omvang, uitgevoerd in partnerschappen die qua
omvang zijn afgestemd op de behoeften waarin moet
worden voorzien;
 genetwerkte onderzoekactiviteiten op nationaal niveau,
waar het beschikbaar maken van de bestaande capaciteiten in de lidstaten noodzakelijk is om de beoogde
doelstellingen te verwezenlijken.
Voor zover de beoogde doelstellingen het best langs deze weg
kunnen worden verwezenlijkt, kan in bepaalde goed gemotiveerde gevallen in beperkte mate gebruik worden gemaakt
van de instrumenten die op de prioritaire thematische gebieden
worden gebruikt, zoals de topnetwerken of eventueel zelfs de
geïntegreerde projecten.

___________
(1) COM(2001) 31.
(2) COM(2000) 769.
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 De onderzoekthema’s, -gebieden en -onderwerpen worden
gekozen door de Commissie aan de hand van een beoordeling door een interne groep van gebruikers, op basis van
het advies van een onafhankelijke raadgevende structuur,
bestaande uit vooraanstaande wetenschappelijke deskundigen en topmensen uit de industrie.

26.3.2002
GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

 Voor de uitvoering van deze activiteiten kan het best een
mechanisme in twee fasen worden toegepast: uitnodigingen
tot indiening van blijken van belangstelling die openstaan
voor elke entiteit en organisatie in de Unie, om de behoeften nauwkeurig te identificeren en vervolgens te beoordelen;
uitnodigingen tot het indienen van voorstellen inzake
thema’s die in de eerste fase zijn geselecteerd.
 Uit de projecten die volgens vakgenoten voldoende wetenschappelijke en technologische kwaliteit hebben (Ðpeer review), selecteert de Commissie de projecten die het meest
kunnen bijdragen aan de ondersteuning van het beleid waaraan zij uitvoering geeft.
 De activiteiten in dit kader worden overeenkomstig hun
uitgangspunten en doelstellingen uitgevoerd op basis van
jaarlijkse besluiten.

Deze activiteiten omvatten met name:

Schrappen

1.2.

Specifieke activiteiten die een ruimer onderzoekgebied beslaan
De activiteiten in dit kader dienen ter aanvulling van het onderzoek binnen de thematische prioritaire gebieden en omvatten
de volgende onderdelen:
 Anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de EU
 Specifieke onderzoekactiviteiten voor het MKB
 Specifieke activiteiten voor internationale samenwerking
 Activiteiten van het Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek

1.2.1. Anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de EU
Deze activiteiten hebben een duidelijke rol binnen de algehele
opzet van het zesde kaderprogramma. Ze hebben gemeenschappelijke uitvoeringsregelingen en de noodzakelijke kritische
massa voor een efficiºnte en flexibele uitvoering van onderzoek
dat van essentieel belang is voor de fundamentele doelstellingen
van het communautaire onderzoek en dat een breed scala van
behoeften bestrijkt waaraan niet kan worden voldaan door de
thematische prioriteiten. Ze hebben de volgende specifieke doelstellingen:
 Ondersteuning van het ontwerp en de uitvoering van het
beleid van de Gemeenschap, waarbij de belangen van mogelijke toekomstige leden van de Unie en die van de huidige
lidstaten centraal staan, en monitoring van de effecten van
dat beleid;
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 Verkennen van nieuwe en opkomende wetenschappelijke en
technische problemen en mogelijkheden, met name binnen
bepaalde interdisciplinaire en multidisciplinaire onderzoekgebieden, waar Europese maatregelen nuttig zijn met het
oog op de mogelijkheden om strategische posities in grensverleggend onderzoek en nieuwe markten op te bouwen, of
te anticiperen op belangrijke problemen waar de Europese
samenleving mee wordt geconfronteerd.
Een gemeenschappelijk kenmerk van deze activiteiten is dat ze
in een meerjarenperspectief worden uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en standpunten van
de belangrijkste betrokkenen (zoals beleidsmakers, industriºle
gebruikersgroepen, groepen die zich met grensverleggend onderzoek bezighouden, enz.). Ze worden uitgevoerd in samenhang met een jaarlijks programmeringsmechanisme, waarmee
specifieke prioriteiten die aansluiten bij de geïdentificeerde behoeften en die binnen de hierboven aangegeven doelstellingen
vallen, worden bepaald.
Deze prioriteiten worden vervolgens opgenomen in het werkprogramma voor het corresponderende specifiek programma,
tezamen met de prioriteiten die voortvloeien uit doelstellingen
in andere onderdelen van het programma; tevens worden deze
prioriteiten regelmatig bijgewerkt. Dit leidt tot een geleidelijke
toewijzing van de voor deze activiteiten beschikbare middelen
aan de specifieke prioriteiten over de gehele duur van de uitvoeringsperiode.
De programmering wordt uitgevoerd door de Commissie en is
gebaseerd op suggesties die zijn binnengekomen als antwoord
op een brede raadpleging van de belanghebbende kringen in de
EU en de met het kaderprogramma geassocieerde landen over
de thema’s die aan de orde moeten komen.
Er wordt een bedrag van 440 miljoen euro toegewezen voor de
hieronder beschreven onderzoekactiviteiten, die zijn vastgesteld
op basis van de behoeften die op dit moment kunnen worden
bepaald. Dit vertegenwoordigt 50 % van het bedrag dat bestemd
is voor alle activiteiten die in dit kader kunnen worden ondernomen; de resterende 50 % wordt toegewezen aan onderzoekactiviteiten die in de loop van de uitvoeringsperiode van het
specifiek programma worden gedefinieerd.
i) Beleidsgeoriºnteerd onderzoek
De activiteiten in dit kader dienen met name ter ondersteuning van:
 de uitvoering van gemeenschappelijk beleid, met name
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid;
 de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen van de Gemeenschap, met name die welke zijn geformuleerd in
het zesde milieuactieprogramma (1), het Groenboek ÐOp
weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening (2) en het Witboek inzake een Europees
vervoerbeleid (3); voorts doelstellingen op gebieden zoals
volksgezondheid en consumentenbescherming, gendergelijkheid, regionale ontwikkeling, handel, de uitbreiding, externe betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking, en justitie en binnenlandse zaken.

___________
(1) COM(2001) 31.
(2) COM(2001) 769.
(3) COM(2001) 370.
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 de verwezenlijking van andere belangrijke doelstellingen
van de Gemeenschap, zoals die welke de Commissie
heeft vastgesteld voor haar vijfjarige mandaat, en die
welke zijn afgeleid van de beleidsoriºntaties van de Europese Raad, bijvoorbeeld in het kader van de Lissabonstrategie, met betrekking tot het economisch beleid, de
informatiemaatschappij en e-Europe, het ondernemingsbeleid, interne markt en concurrentievermogen, het sociaal en werkgelegenheidsbeleid, onderwijs en cultuur,
met inbegrip van de nodige statistische instrumenten
en methodes.
Meerjarenprogrammering
Bij de meerjarenprogrammering van deze activiteiten wordt
rekening gehouden met de adviezen van de wetenschappelijke comitØs die zich met deze beleidslijnen bezighouden.
De programmering wordt uitgevoerd met hulp van een
gebruikersgroep waarin verschillende diensten van de Commissie vertegenwoordigd zijn, en die eventueel ook een
beroep kan doen op een onafhankelijke overlegstructuur,
bestaande uit vooraanstaande wetenschappelijke en industriºle deskundigen. De gebruikersgroep beoordeelt suggesties over op te nemen thema’s op basis van de volgende
criteria:
 hun bijdrage aan beleidsformulering en -ontwikkeling
(bijv. in verband met het formuleren van wetgevingsvoorstellen of belangrijke mijlpalen op een bepaald gebied);
 hun potentiºle bijdrage aan het concurrentievermogen
van de EU, de versterking van haar wetenschappelijke
en technologische grondslagen en de totstandbrenging
van de Europese Onderzoekruimte, met inbegrip van
de daadwerkelijke integratie van de kandidaat-lidstaten;
 Europese toegevoegde waarde, met name gelet op onderzoek dat in de lidstaten op de betrokken gebieden
plaatsvindt;
 de wetenschappelijke relevantie en de haalbaarheid van
de voorgestelde onderzoekthema’s en benaderingen;
 een adequate taakverdeling en synergie tussen deze activiteiten en de eigen werkzaamheden van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, ter ondersteuning
van het communautair beleid.
In het geval van een crisis, waardoor dringende en onverwachte
onderzoekbehoeften ontstaan, kan de programmering worden
gewijzigd via een spoedprocedure, waarbij dezelfde evaluatiecriteria worden toegepast.
Initiºle onderzoekprioriteiten
De bovenomschreven programmeringsmethode werd toegepast
om beleidsgeoriºnteerde onderzoekprioriteiten te definiºren die
beantwoorden aan behoeften die nu reeds kunnen worden voorzien. Bij deze eerste toepassing van de programmeringsmethode
werd uitgegaan van door diensten van de Commissie gesuggereerde thema’s, eventueel rekening houdend met het advies van
de desbetreffende wetenschappelijke comitØs, en van de bredere
doelstellingen van de Unie zoals die zijn geformuleerd in de
conclusies van de achtereenvolgende bijeenkomsten van de Europese Raad. De aldus gedefinieerde prioriteiten worden vanaf
het begin van het programma opgenomen in het werkprogramma.
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De prioriteiten zijn in de volgende actielijnen onderverdeeld, in een structuur waarin de synergieºn tussen de verschillende beleidseisen en wetenschappelijke input zijn geoptimaliseerd, en die uitstijgt boven en een aanvulling
vormt op de thematische prioriteiten:

 Duurzaam beheer van Europa’s natuurlijke hulpbronnen. Onderzoek in dit kader beantwoordt aan beleidsbehoeften die met name verband houden met de modernisering en het op duurzaamheid gerichte karakter
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid, en de bevordering van
plattelandsontwikkeling, met inbegrip van de bosbouw.
Deze activiteiten zijn in het bijzonder gericht op:

Bevordering van duurzame, op kwaliteit gebaseerde
landbouw en bosbouw; multifunctionele modellen voor
duurzaam landbouw- en bosbouwbeheer, en bijbehorende instrumenten en beoordelingsmethodes; bevordering van plattelandsontwikkeling; alternatieve benaderingen van visserijbeheer, door een beter begrip van de
belangrijkste biologische en selectiviteitsparameters binnen een eco-systeembenadering; ontwikkeling van
grondslagen voor beleid ter bevordering van duurzame
aquacultuur door ziektepreventie, diversifiºring van productiesystemen en verbetering van het beheer; milieugevolgen van landbouw, visserij en op aquacultuur gebaseerde productiesystemen; aquacultuur en gezondheid
en welzijn van dieren; milieubeoordeling (bodem, water,
lucht, geluid).

 Gezondheid, veiligheid en kansen voor de Europese burgers. Onderzoek in dit kader komt met name tegemoet
aan beleidsbehoeften in verband met de uitvoering van
de Europese sociale agenda, volksgezondheid en consumentenbescherming en de totstandbrenging van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De
activiteiten zijn in het bijzonder gericht op:

vraagstukken op het gebied van sociaal, consumentenen volksgezondheidsbeleid, met inbegrip van bepalende
factoren voor de gezondheid, hoogwaardige gezondheidszorg en pensioenen (met name tegen de achtergrond van de vergrijzing en de demografische veranderingen); handicaps/beperkingen, epidemiologie als ondersteuning van ziektepreventie en antwoorden op opkomende zeldzame en overdraagbare ziektes, veilige
bloed- en orgaandonaties, niet-dierlijke testsmethodes
voor risicobeoordeling van chemische stoffen en opkomende veiligheidsdreigingen, gezondheid en veiligheid
van werkenden en consumenten, alsmede inzicht in migratie- en vluchtelingenstromen, en trends in criminaliteit.

 Versterking van het economisch potentieel en de samenhang van een grotere en verder geïntegreerde Europese
Unie: Het onderzoek in dit kader beantwoordt met
name aan de behoeften op een aantal beleidsgebieden
die te maken hebben met het concurrentievermogen, de
dynamiek en de integratie van de Europese economie, in
de context van de uitbreiding, de mondialisering en de
Europese handelsrelaties met de rest van de wereld. De
activiteiten zijn in het bijzonder gericht op

 Versterking van het economisch potentieel en de samenhang van een grotere en verder geïntegreerde Europese
Unie: Het onderzoek in dit kader beantwoordt met
name aan de behoeften op een aantal beleidsgebieden
die te maken hebben met het concurrentievermogen, de
dynamiek en de integratie van de Europese economie, in
de context van de uitbreiding, de mondialisering en de
Europese handelsrelaties met de rest van de wereld. De
activiteiten zijn in het bijzonder gericht op:
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effecten van beleid ten aanzien van integratie, duurzame
ontwikkeling, concurrentievermogen en handel (met inbegrip van verbeterde middelen om economische ontwikkeling en samenhang te beoordelen); veiligheid van
het vervoer; ontwikkeling van instrumenten, indicatoren
en operationele parameters voor de beoordeling van de
prestaties van duurzame transport- en energiesystemen
(vanuit economisch, milieu- en sociaal oogpunt), prognoses en ontwikkeling op het gebied van innovatief
beleid ten behoeve van duurzaamheid op middellange
en lange termijn; vraagstukken in verband met de informatiemaatschappij (zoals het beheer en de bescherming
van digitale activa, inclusieve toegang tot de informatiemaatschappij); bescherming van het cultureel erfgoed;
verbeterde kwaliteit, toegankelijkheid en verspreiding
van Europese statistieken.

Er moet worden gezorgd voor een gecoördineerde benadering van onderzoekvragen die relevant zijn voor meerdere
beleidsgebieden, met name ten aanzien van meting en beoordeling van de effecten van demografische veranderingen,
en in bredere zin bij de ontwikkeling van voor het beleid
relevante statistieken en indicatoren.

ii) Onderzoek om nieuwe en opkomende wetenschappelijke en
technologische problemen en mogelijkheden te inventariseren

Onderzoek in dit kader beantwoordt aan behoeften op
nieuwe interdisciplinaire en multidisciplinaire gebieden of
geavanceerde kennisgebieden, en die binnen het legitieme
bereik van het communautaire onderzoek vallen, en aan
onverwachte belangrijke ontwikkelingen. Door bundeling
van de middelen uit de gehele EU, wordt beoogd het Europese onderzoek aan de top te brengen en nieuwe wegen en
mogelijkheden te openen voor wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Hierdoor moet de uitwisseling
van ideeºn tussen de academische wereld en het bedrijfsleven worden gestimuleerd, zodat Europa beter in staat is
zijn mogelijkheden op onderzoekgebied te benutten in de
ontwikkeling naar een kennisgebaseerde maatschappij.

De volgende activiteitengebieden worden in een eerste fase
ondersteund:

 Onderzoek om nieuwe ontdekkingen of nieuw opgemerkte verschijnselen die nieuwe risico’s of belangrijke
problemen voor de Europese samenleving kunnen impliceren, snel te beoordelen en adequate reacties daarop
aan te geven

 Onderzoek om nieuwe ontdekkingen of nieuw opgemerkte verschijnselen die nieuwe risico’s of belangrijke
problemen voor de Europese samenleving kunnen impliceren, snel te beoordelen en adequate reacties daarop
aan te geven.

 Onderzoek in opkomende kennisgebieden en aan technologieºn van de toekomst, met name op multidisciplinaire gebieden, dat sterk innovatief is en daardoor grote
(technische) risico’s met zich meebrengt. Dit activiteitengebied staat open voor ieder nieuw idee dat significante
mogelijkheden opent in termen van belangrijke industriºle en/of maatschappelijke resultaten, of voor de ontwikkeling van de Europese onderzoekcapaciteiten op
langere termijn

 Onderzoek in opkomende kennisgebieden en aan technologieºn van de toekomst, met name op multidisciplinaire gebieden, dat sterk innovatief is en daardoor grote
(technische) risico’s met zich meebrengt. Dit activiteitengebied staat open voor ieder nieuw idee dat significante
mogelijkheden opent in termen van belangrijke industriºle en/of maatschappelijke resultaten, of voor de ontwikkeling van de Europese onderzoekcapaciteiten op
langere termijn.
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De voorstellen worden beoordeeld op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit, de mogelijkheden voor toekomstige
resultaten en, met name op het eerste gebied, hun innovatieve karakter.
Meerjarenprogrammering
Specifieke thema’s in de bovenomschreven categorieºn,
waar het onderzoek in de loop van de uitvoering van het
programma op zal worden gericht, zullen worden geselecteerd door middel van de meerjarenprogrammering, op basis van hun urgentie of hun mogelijk toekomstig maatschappelijk, industrieel of economisch belang, rekening houdend met de lopende onderzoekwerkzaamheden in dit kader. De beoordeling van thema’s wordt verricht met ondersteuning door een onafhankelijke overlegstructuur die bestaat uit vooraanstaande deskundigen uit de wetenschap en
de industrie; daarbij zullen tevens de volgende criteria een
rol spelen:
 de potentiºle bijdrage van de voorgestelde onderzoekthema’s aan innovatie en het concurrentievermogen
van de EU, de versterking van de wetenschappelijke en
technologische grondslagen van de EU en de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte, met inbegrip van de daadwerkelijke integratie van de kandidaatlidstaten

 de potentiºle bijdrage van de voorgestelde onderzoekthema’s aan innovatie en het concurrentievermogen
van de EU, de versterking van de wetenschappelijke en
technologische grondslagen van de EU en de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte, met inbegrip van de daadwerkelijke integratie van de kandidaatlidstaten;

 de wetenschappelijke relevantie en actualiteit van de
voorgestelde onderzoekthema’s en benaderingen

 de wetenschappelijke relevantie en actualiteit van de
voorgestelde onderzoekthema’s en benaderingen.
In het geval van een crisis, waardoor dringende en onverwachte onderzoekbehoeften ontstaan, kan de programmering worden gewijzigd via een spoedprocedure, waarbij dezelfde evaluatiecriteria worden toegepast.
iii) Uitvoering
De geprogrammeerde activiteiten worden uitgevoerd door
middel van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.
Ze hebben hoofdzakelijk de vorm van:

 gerichte specifieke projecten, in het algemeen van beperkte omvang, uitgevoerd in partnerschappen die qua
omvang zijn afgestemd op de behoeften waarin moet
worden voorzien

 gerichte specifieke projecten, in het algemeen van beperkte omvang, uitgevoerd in partnerschappen die qua
omvang zijn afgestemd op de behoeften waarin moet
worden voorzien.

 genetwerkte onderzoekactiviteiten op nationaal niveau,
waar de beoogde doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt door de bestaande capaciteiten in de lidstaten,
kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen te
benutten

 genetwerkte onderzoekactiviteiten op nationaal niveau,
waar de beoogde doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt door de bestaande capaciteiten in de lidstaten,
kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen te
benutten.
Voor zover de beoogde doelstellingen het best langs deze
weg kunnen worden verwezenlijkt, kan in bepaalde goed
gemotiveerde gevallen in beperkte mate gebruik worden
gemaakt van de instrumenten die op de prioritaire thematische gebieden worden gebruikt.
De voorstellen worden door de Commissie geselecteerd na
een evaluatie door onafhankelijke deskundigen.
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Specifieke onderzoekactiviteiten voor het MKB

1.2.2. Specifieke onderzoekactiviteiten voor het MKB

De deelname van het MKB aan het kaderprogramma vindt
hoofdzakelijk plaats binnen de activiteiten die op de prioritaire
thematische gebieden worden uitgevoerd.

Ongewijzigd

Deze specifieke activiteiten, die dienen ter ondersteuning van de
Europese concurrentiepositie en het ondernemings- en innovatiebeleid, hebben ten doel de Europese MKB’s op traditionele of
nieuwe gebieden te helpen om hun technologische capaciteiten
te versterken en hun vermogen om op Europees en internationaal niveau te opereren, te ontwikkelen.
Deze activiteiten, die op alle gebieden van wetenschap en technologie kunnen worden uitgevoerd, hebben de vorm van:
 Activiteiten voor collectief onderzoek
Grootschalige onderzoekactiviteiten op middellange termijn,
uitgevoerd door centra voor technisch onderzoek ten behoeve van industriºle associaties of industriºle groeperingen
in integrale industriºle sectoren op Europese schaal die door
het MKB worden gedomineerd;
 Activiteiten voor coöperatief onderzoek
Onderzoekactiviteiten die worden uitgevoerd door onderzoekscentra voor rekening van een aantal MKB’s uit verschillende Europese landen, met betrekking tot thema’s
van gemeenschappelijk belang, of door hightech-MKB’s in
samenwerking met onderzoekscentra en universiteiten;
Specifieke activiteiten voor internationale samenwerking

1.2.3. Specifieke activiteiten voor internationale samenwerking

Deze specifieke activiteiten, die worden uitgevoerd in het kader
van de ondersteuning voor het externe beleid en het ontwikkelingsbeleid van de Unie, betreffen meer in het bijzonder de
samenwerking met:

Ongewijzigd

 de derde landen in het Middellandse-Zeegebied;

 Rusland en de landen van het GOS;

 de derde landen in het Middellandse-Zeegebied en de Balkan;
Ongewijzigd

 de ontwikkelingslanden.
1.2.2. Activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (1)
Overeenkomstig zijn opdracht om het beleid van de Unie te
voorzien van wetenschappelijke en technische ondersteuning,
zal het GCO zijn activiteiten concentreren op de prioritaire
thema’s in verband met de definitie en de uitvoering van sectorieel beleid. De activiteiten zullen een sterke Europese dimensie hebben en gebaseerd zijn op een reeks specifieke deskundigheden.

1.2.4. Activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (1)
Ongewijzigd

___________
(1) De werkzaamheden van het GCO op het gebied van kernonderzoek worden
beschreven in de bijlage ÐWetenschappelijke en technologische doelstellingen
van het voorstel voor het Euratom-kaderprogramma. Het GCO zal overigens
ook werkzaamheden verrichten in het kader van de activiteiten voor het
structureren van de Europese onderzoekruimte, en zal daarnaast kunnen deelnemen aan alle onderzoekactiviteiten van het kaderprogramma die worden
uitgevoerd op basis van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, op de
prioritaire gebieden en uit hoofde van ÐAnticiperen op de wetenschappelijke
en technologische behoeften van de Unie. In verband met deze werkzaamheden, zal het GCO een beperkt aantal verkennende onderzoekwerkzaamheden uitvoeren.

___________
(1) De werkzaamheden van het GCO op het gebied van kernonderzoek worden
beschreven in de bijlage ÐWetenschappelijke en technologische doelstellingen
van het voorstel voor het Euratom-kaderprogramma. Het GCO zal overigens
ook werkzaamheden verrichten in het kader van de activiteiten voor het
structureren van de Europese onderzoekruimte, en een beperkt aantal verkennende onderzoekwerkzaamheden uitvoeren.
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Deze activiteiten worden door het GCO uitgevoerd op de gebieden waarop het specifieke deskundigheid bezit, waarvoor het
speciale of zelfs unieke faciliteiten bezit, en op gebieden waarop
het GCO op grond van zijn onpartijdigheid ten opzichte van
nationale of particuliere belangen het best in staat is om onderzoekwerkzaamheden uit te voeren met betrekking tot de uitwerking en uitvoering van het communautair beleid alsmede de
uitvoering van de daaruit voortvloeiende taken, waarvan sommige onder de verantwoordelijkheid van de Commissie vallen.

Het GCO onderneemt zijn werkzaamheden in nauwe samenwerking en in netwerkverband met de wetenschappelijke milieus, de nationale onderzoekorganisaties en de ondernemingen
in Europa.

De activiteiten van het GCO hebben als voornaamste gemeenschappelijke noemer de veiligheid van de burger in al zijn
facetten: gezondheid, milieu, nucleaire veiligheid, openbare veiligheid, fraudebestrijding.

Het GCO onderneemt zijn werkzaamheden in nauwe samenwerking en in netwerkverband met de wetenschappelijke milieus, de nationale onderzoekorganisaties en de ondernemingen
in Europa. Het kan deelnemen aan alle onderzoekactiviteiten
van het kaderprogramma, met inbegrip van de topnetwerken
en de geïntegreerde projecten.

Ongewijzigd

In dit verband zijn twee specifieke onderzoekgebieden geselecteerd (een derde onderzoekgebied valt onder de activiteiten in
het kader van de Euratom-activiteiten):

 Voeding, chemische producten en gezondheid:

Veiligheid en kwaliteit van voeding, met name de strijd
tegen BSE; genetisch gemodificeerde organismen; chemische
producten; biomedische toepassingen (meer in het bijzonder
de vaststelling van referenties op dit gebied).

 Milieu en duurzaamheid:

Klimaatverandering (koolstofcyclus, modelling, effecten), en
technologieºn voor duurzame ontwikkeling (hernieuwbare
energie, beleidsintegratie-instrumenten); bescherming van
het Europese milieu; ontwikkeling van netwerken en referentiemetingen; technische ondersteuning voor de doelstellingen van het GMES.

Verder worden er drie typen activiteiten met een algemeen
karakter uitgevoerd:
 Wetenschappelijke en technologische prognose:
Werkzaamheden op het gebied van techno-economische
prognose op basis van de activiteiten van Europese netwerken;

Veiligheid en kwaliteit van voeding, met name de strijd
tegen BSE; genetisch gemodificeerde organismen; chemische
producten, met inbegrip van het valideren van testmethodes
zonder proefdieren; biomedische toepassingen (meer in het
bijzonder de vaststelling van referenties op dit gebied).

Ongewijzigd

Klimaatverandering (koolstofcyclus, modelling, effecten), en
technologieºn voor duurzame ontwikkeling (hernieuwbare
energie, beleidsintegratie-instrumenten); verbetering van de
luchtkwaliteit; bescherming van het Europese milieu; ontwikkeling van netwerken en referentiemetingen; technische
ondersteuning voor de doelstellingen van het GMES.

Ongewijzigd
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 Referentiematerialen en metingen (1):

Communautair referentiebureau en gecertificeerde referentiematerialen; validering en kwalificatie van methodes voor
chemische metingen.

 Openbare veiligheid en fraudebestrijding:

Detectie van antipersoneelmijnen; voorkoming van natuurlijke en technologische risico’s; ondersteunende netwerken
voor cyber-veiligheid in de Unie; technologieºn voor fraudebestrijding.
2.

STRUCTUREREN VAN DE EUROPESE ONDERZOEKRUIMTE

2.1.

Onderzoek en innovatie
Doelstelling
De doelstelling van deze activiteiten is het stimuleren, in de
Gemeenschap en al haar regio’s, van de technologische innovatie, de exploitatie van onderzoekresultaten, de overdracht van
kennis en technologieºn en de oprichting van technologiebedrijven.
Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde
Het verhoudingsgewijs zwakke vermogen van Europa om de
resultaten van onderzoekwerkzaamheden en wetenschappelijke
en technologische doorbraken te vertalen in industriºle, economische en commerciºle successen, is ØØn van de bekendste
Europese zwakke punten. Innovatiestimulerende activiteiten op
Europese schaal kunnen het algehele niveau van de prestaties
van Europa verhogen en de Europese capaciteiten op dit gebied
doen toenemen, door ondernemingen en innovatoren te helpen
in hun inspanningen om op Europees niveau en op de internationale markten te opereren, en door de actoren uit alle
regio’s van de Unie te laten profiteren van de in andere regio’s
opgedane kennis, door middel van de initiatieven die op dit
niveau worden ondernomen.
Overwogen activiteiten
De activiteiten in dit kader worden ondernomen ter aanvulling
van de activiteiten op het gebied van innovatie, die zijn opgenomen in de activiteiten uit hoofde van ÐIntegratie van het
onderzoek.
Deze activiteiten hebben het karakter van algemene ondersteunende maatregelen voor innovatie, ter aanvulling van de nationale en regionale activiteiten en in samenhang daarmee, en met
het oog op de versterking van de samenhang van de inspanningen op dit gebied.

___________
(1) De werkzaamheden betreffende metrologie op nucleair gebied worden beschreven in de bijlage ÐWetenschappelijke en technologische doelstellingen
van het voorstel voor het Euratom-kaderprogramma.

De doelstelling van deze activiteiten is het stimuleren, in de
Gemeenschap en al haar regio’s, met inbegrip van de minder
ontwikkelde gebieden, van de technologische innovatie, de exploitatie van onderzoekresultaten, de overdracht van kennis en
technologieºn en de oprichting van technologiebedrijven.
Ongewijzigd
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De activiteiten op dit gebied zullen de vorm hebben van ondersteuning van:

 het netwerken van de actoren in het Europese innovatiesysteem en het uitvoeren van analyses en studies, met het doel
de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken te bevorderen;

 het netwerken van de actoren en de gebruikers in het Europese innovatiesysteem en het uitvoeren van analyses en
studies, met het doel de uitwisseling van ervaringen en
goede praktijken te bevorderen en gebruikers sterker te betrekken bij het innovatieproces;

 activiteiten ter aanmoediging van transregionale samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie en ondersteuning van de oprichting van technologie-ondernemingen, alsmede de uitwerking van regionale strategieºn op dit gebied;

 activiteiten ter aanmoediging van transregionale samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie en ondersteuning van de oprichting van technologie-ondernemingen, alsmede de uitwerking van regionale en transregionale strategieºn op dit gebied;

 activiteiten om te experimenteren met nieuwe instrumenten
en nieuwe benaderingen op het gebied van technologische
innovatie;

Ongewijzigd

 het opzetten of consolideren van informatiediensten, met
name elektronische, zoals Cordis, alsmede bijstand op het
gebied van innovatie (technologieoverdracht, bescherming
van de intellectuele eigendom, toegang tot risicokapitaal);

 activiteiten op het gebied van economische en technologische informatieverzameling (analyses van technologische
ontwikkelingen, toepassingen en markten, en verwerking
en verspreiding van gegevens die nuttig kunnen zijn voor
onderzoekers, ondernemers, met name in het MKB, en investeerders in verband met besluitvorming);

 de analyse en beoordeling van werkzaamheden op het gebied van innovatie, die worden uitgevoerd in het kader van
de communautaire onderzoekprojecten, en toepassing van
de lessen die daaruit kunnen worden getrokken in het innovatiebeleid.

Sommige van deze activiteiten worden uitgevoerd in samenhang met de activiteiten van de EIB (met name via het EIF)
in het kader van het initiatief ÐInnovatie 2000 en de Structuurfondsen.

2.2.

Menselijk potentieel en mobiliteit

Sommige van deze activiteiten worden uitgevoerd in samenhang met de activiteiten van de EIB (met name via het EIF)
in het kader van het initiatief ÐInnovatie 2000 en gecoördineerd met de maatregelen op dit gebied van de Structuurfondsen.

Ongewijzigd

Doelstelling
De activiteiten in dit kader hebben als doelstelling om de ontwikkeling te ondersteunen van een overvloedig menselijk potentieel van wereldniveau in alle regio’s van de Gemeenschap,
door bevordering van de transnationale mobiliteit voor opleidingsdoeleinden, deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht, met name tussen verschillende sectoren; ondersteuning
voor de ontwikkeling van wetenschappelijke topkwaliteit; steun
om Europa aantrekkelijker te maken voor wetenschappers uit
derde landen. In dit verband moet optimaal gebruik worden
gemaakt van het potentieel dat hiervoor in alle groepen van
de bevolking aanwezig is, waarbij speciaal gedacht wordt aan
vrouwen, door middel van de maatregelen die daarvoor het
meest geschikt zijn.

De activiteiten in dit kader hebben als doelstelling om de ontwikkeling te ondersteunen van een overvloedig menselijk potentieel van wereldniveau in alle regio’s van de Gemeenschap,
door bevordering van de transnationale mobiliteit voor opleidingsdoeleinden, deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht, met name tussen verschillende sectoren; ondersteuning
voor de ontwikkeling van wetenschappelijke topkwaliteit; steun
om Europa aantrekkelijker te maken voor wetenschappers uit
derde landen. In dit verband moet optimaal gebruik worden
gemaakt van het potentieel dat hiervoor in alle groepen van
de bevolking aanwezig is, waarbij speciaal gedacht wordt aan
vrouwen en jongere onderzoekers, door middel van de maatregelen die daarvoor het meest geschikt zijn, en eventueel in
synergie met de Europese ruimte voor hoger onderwijs.
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Ongewijzigd

De bevordering van de transnationale mobiliteit is een eenvoudig, bijzonder doelmatig en krachtig middel om de Europese
topkwaliteit in zijn geheel te versterken en beter te verspreiden
over de verschillende regio’s van de Unie. Hierdoor worden
namelijk mogelijkheden gecreºerd om de kwaliteit van de opleiding van onderzoekers aanzienlijk te verbeteren, en wordt het
circuleren en het toepassen van kennis bevorderd, terwijl ook
een bijdrage wordt geleverd aan de oprichting van topcentra
van wereldniveau en met een grote aantrekkingskracht in geheel
Europa. Uitgevoerd op een niveau waarbij voldoende kritische
massa ontstaat, zal een EU-activiteit zowel op dit gebied als op
dat van het menselijk potentieel in het algemeen aanzienlijke
effecten hebben.

Aandacht zal worden gegeven aan:
 de deelname van vrouwen binnen alle activiteiten, en passende maatregelen om een beter evenwicht te bevorderen
tussen mannen en vrouwen in het onderzoek;
 de persoonlijke omstandigheden die verband houden met
mobiliteit, met name wat betreft het gezin, de loopbaanontwikkeling en talen;
 de ontwikkeling van onderzoekactiviteit in de minder begunstigde regio’s van de EU en de geassocieerde landen, en
aan de noodzaak van een intensievere en doelmatiger samenwerking tussen onderzoekdisciplines en tussen de universitaire wereld en het bedrijfsleven, met inbegrip van het
MKB.
In samenwerking met de meest geschikte nationale en communautaire acties, wordt steun verleend aan het verstrekken
van praktische bijstand aan buitenlandse onderzoekers, bij zaken die verband houden met hun mobiliteit (juridisch, administratief, familiaal of cultureel).

Overwogen activiteiten

Ongewijzigd

Deze activiteiten, die zullen worden uitgevoerd in het hele veld
van wetenschap en technologie, zullen met name de volgende
vorm hebben:
 Algehele steun voor universiteiten, onderzoekcentra, bedrijven netwerken, voor het bieden van gastvrijheid aan onderzoekers uit Europa en derde landen.

 Individuele steun voor Europese onderzoekers voor mobiliteitdoeleinden, naar een ander Europees land of een derde
land, en voor toponderzoekers uit derde landen die naar
Europa willen komen.

 Mechanismen voor terugkeer naar de landen en regio’s van
oorsprong, en mechanismen voor (her)integratie in het arbeidsproces, met name in samenhang met het verlenen van
algemene en individuele steun.

 Individuele steun voor Europese onderzoekers voor mobiliteitdoeleinden, naar een ander Europees land of een derde
land, en voor toponderzoekers uit derde landen die naar
Europa willen komen. Deze steun maakt een voldoende
lange opleidingsperiode mogelijk en is gericht op onderzoekers die tenminste vier jaar onderzoekervaring hebben.

Ongewijzigd
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 Financiºle deelneming aan nationale of regionale ondersteuningsprogramma’s voor de mobiliteit van onderzoekers, die
ook bestaan voor onderzoekers uit andere Europese landen.
 Steun aan Europese onderzoekteams van absolute topkwaliteit, met name voor geavanceerde of interdisciplinaire onderzoekwerkzaamheden.

 Wetenschappelijke prijzen voor werkzaamheden van topkwaliteit door een onderzoeker die financiºle steun voor
mobiliteit van de Unie heeft genoten.
2.3.

 Steun voor de oprichting van nieuwe Europese onderzoekteams waarvan wordt verwacht dat ze mogelijkheden hebben om een wetenschappelijk topniveau te halen, met name
voor geavanceerde of interdisciplinaire onderzoekwerkzaamheden.
Ongewijzigd

Onderzoekinfrastructuren
Doelstelling
De werkzaamheden in dit kader hebben als doelstelling de totstandkoming te bevorderen van een complex van onderzoekinfrastructuren van het hoogste niveau in Europa, en een optimaal gebruik daarvan op Europese schaal te stimuleren.
Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde
De ontwikkeling van een Europese benadering op het gebied
van onderzoekinfrastructuur en de uitvoering van activiteiten
op dit gebied op het niveau van de Unie, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van het Europese onderzoekpotentieel en de benutting daarvan: door een ruimere
toegang tot de bestaande onderzoekinfrastructuren in de verschillende lidstaten te bevorderen en de complementariteit van
de bestaande installaties te versterken; door de ontwikkeling of
de totstandbrenging van infrastructuren te stimuleren, met het
oog op dienstverlening op Europees niveau en optimalisering
van de keuzes inzake de bouw van infrastructuur, zowel vanuit
Europees perspectief als vanuit het oogpunt van regionale technologische ontwikkeling.
Overwogen activiteiten
Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd op alle gebieden van
wetenschap en technologie, met inbegrip van de prioritaire
thematische gebieden. De behoeften in verband met de noodzaak voor het Europese onderzoek op alle gebieden en disciplines, om de beschikking te hebben over een krachtige en snelle
communicatie-infrastructuur (met name gebaseerd op GRID-architectuur), en elektronische publicatiediensten, zullen onder
andere bijzondere aandacht krijgen. Voor deze activiteiten, die
worden gedefinieerd en uitgevoerd op basis van het wetenschappelijk advies van de Europese Stichting voor Wetenschappen, kan steun in de volgende vormen worden gegeven:

 Transnationale toegang tot onderzoekinfrastructuur.
 De uitvoering, door infrastructuren of infrastructuurconsortia op Europees niveau, van geïntegreerde initiatieven die de
levering van diensten op Europese schaal mogelijk maken
en die, naast de transnationale toegang, ook betrekking kunnen hebben op de oprichting en het functioneren van netwerken voor samenwerking en uitvoering van gemeenschappelijke onderzoekprojecten die ten doel hebben het prestatieniveau van de betrokken infrastructuur te verbeteren.

De ontwikkeling van een Europese benadering op het gebied
van onderzoekinfrastructuur en de uitvoering van activiteiten
op dit gebied op het niveau van de Unie, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van het Europese onderzoekpotentieel en de benutting daarvan: door een ruimere
toegang tot de bestaande onderzoekinfrastructuren in de verschillende lidstaten te bevorderen en de complementariteit van
de bestaande installaties te versterken; door de ontwikkeling of
de totstandbrenging van infrastructuren te stimuleren, met het
oog op dienstverlening op Europees niveau en optimalisering
van de keuzes inzake de bouw van infrastructuur, zowel vanuit
Europees perspectief als vanuit het oogpunt van regionale en
transregionale technologische ontwikkeling.
Ongewijzigd
Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd op alle gebieden van
wetenschap en technologie, met inbegrip van de prioritaire
thematische gebieden. De behoeften in verband met de noodzaak voor het Europese onderzoek op alle gebieden en disciplines, om de beschikking te hebben over een krachtige en snelle
communicatie-infrastructuur (met name gebaseerd op GRID-architectuur), met inbegrip van de verdere ontwikkeling van het
GØant-project, en elektronische publicatiediensten, zullen onder
andere bijzondere aandacht krijgen. Voor deze activiteiten, die
worden gedefinieerd en uitgevoerd op basis van het wetenschappelijk advies van de Europese Stichting voor Wetenschappen, kan steun in de volgende vormen worden gegeven:
Ongewijzigd
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 De uitvoering van haalbaarheidsstudies en voorbereidende
werkzaamheden voor de bouw van nieuwe infrastructuur
op Europese schaal.
 De optimalisering van Europese infrastructuur door ondersteuning, in beperkte mate, bij de ontwikkeling van nieuwe
infrastructuren. Deze steun kan een aanvulling zijn op een
deelneming van de EIB of de Structuurfondsen aan de financiering van de bouw, voor welke deelneming de mogelijkheden systematisch worden onderzocht in de haalbaarheidsstudies.
2.4.

Wetenschap en samenleving
Doelstelling
De doelstelling van de activiteiten in dit kader is in Europa de
ontwikkeling te stimuleren van harmonieuze relaties tussen wetenschap en samenleving, en een open houding tegenover innovatie te bevorderen, door nieuwe verhoudingen tot stand te
brengen en een geïnformeerde dialoog op te zetten tussen onderzoekers, industriºlen, politieke beslissers en burgers.

Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde

De doelstelling van de activiteiten in dit kader is in Europa de
ontwikkeling te stimuleren van harmonieuze relaties tussen wetenschap en samenleving, en een open houding tegenover innovatie te bevorderen, en bij wetenschappers kritisch denken
met betrekking tot bezorgdheid in de samenleving te stimuleren, door nieuwe verhoudingen tot stand te brengen en een
geïnformeerde dialoog op te zetten tussen onderzoekers, industriºlen, politieke beslissers en burgers.
Ongewijzigd

Vraagstukken op het gebied van wetenschap en samenleving
moeten grotendeels worden aangepakt op Europees niveau,
vanwege hun sterke Europese dimensie. Deze houdt verband
met het feit dat de hiermee samenhangende problemen zich
vaak op Europese schaal voordoen (zoals blijkt uit de problemen op het gebied van de voedselveiligheid); met het belang
om te kunnen profiteren van de ervaring en de kennis die in de
verschillende landen is opgedaan en die vaak een complementair karakter heeft; en met de noodzaak om rekening te houden
met de diverse visies die hierover bestaan, en die een uiting zijn
van de Europese culturele diversiteit.
Overwogen activiteiten
In het verlengde van het werkdocument van de diensten van de
Commissie ÐWetenschap, samenleving en burgers in Europa (1),
zullen de werkzaamheden op dit gebied, in het gehele veld van
wetenschap en technologie, bij voorkeur betrekking hebben op
de volgende thema’s:
 Wetenschap en samenleving dichter bij elkaar brengen: wetenschap en governance; wetenschappelijk advies; rekening
houden met de samenleving in de wetenschap; prognose.
 De wetenschappelijke en technologische vooruitgang op een
verantwoordelijke manier realiseren, risico’s; deskundigheid;
toepassing van het voorzorgbeginsel; Europees referentiesysteem; ethische aspecten.

___________
(1) SEC(2000) 1973.

 De wetenschappelijke en technologische vooruitgang op een
verantwoordelijke manier realiseren, in harmonie met de
ethische waarden van de meeste Europeanen: beoordeling,
beheer en voorlichting met betrekking tot onzekerheid en
risico’s; deskundigheid; analyse en ondersteuning van beste
praktijken bij de toepassing van het voorzorgbeginsel op
diverse gebieden van beleidsontwikkeling; Europees referentiesysteem; onderzoek naar ethische aspecten in relatie tot
wetenschap, technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan.
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 Versterking van de dialoog tussen wetenschap en samenleving: nieuwe vormen van dialoog; kennis van de wetenschap bij de burger; belangstelling van jongeren voor wetenschappelijke carriŁres; vrouwen in wetenschap en onderzoek.

Ze zullen de vorm hebben van ondersteunende activiteiten
voor:
 het netwerken en tot stand brengen van structurele verbanden tussen de betrokken instellingen en werkzaamheden op
nationaal, regionaal en Europees niveau;
 uitwisseling van ervaringen en goede praktijken;
 uitvoering van specifiek onderzoek;
 bewustmakingsinitiatieven met een grote zichtbaarheid, zoals prijzen en wedstrijden;
 het opzetten van databases en informatiebanken, en de uitvoering van studies, met name op statistisch en methodologisch gebied, over de verschillende thema’s.
3.

VERSTERKING VAN DE GRONDSLAGEN VAN DE EUROPESE
ONDERZOEKRUIMTE
Doelstelling
De activiteiten in deze rubriek hebben als doelstelling de coördinatie te versterken en een coherente ontwikkeling te ondersteunen van het beleid en de activiteiten inzake onderzoek en
stimulering van innovatie in Europa.
Motivering van de inspanning en Europese toegevoegde waarde
De totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte is eerst
en vooral gebaseerd op de verbetering van de samenhang en de
coördinatie van de activiteiten en het beleid inzake onderzoek
en innovatie op nationaal, regionaal en Europees niveau. De
maatregelen van de Gemeenschap kunnen de inspanningen in
die richting helpen bevorderen, en op het gebied van informatie, kennis en analyse de basis leggen die onontbeerlijk is om dit
project tot een goed einde te brengen.

Overwogen activiteiten
Deze worden uitgevoerd op alle gebieden van wetenschap en
technologie, en zullen de volgende vorm hebben:
 Teneinde de coördinatie van de onderzoekactiviteiten in Europa te versterken, zowel op nationaal als op Europees vlak,
financiºle steun voor:
 de wederzijdse openstelling van nationale programma’s;
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 Versterking van de dialoog tussen wetenschap en samenleving: nieuwe vormen van dialoog met de deelname van
de relevante betrokkenen; kennis van de wetenschap bij de
burger; bewustmaking door middel van prijzen en Ðburgerforums; stimuleren van de belangstelling van jongeren voor
wetenschappelijke carriŁres; initiatieven ter verbetering van
de rol en de plaats van vrouwen in wetenschap en onderzoek op alle niveaus.

Ongewijzigd
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 het netwerken van onderzoekwerkzaamheden die op
nationaal en regionaal niveau worden uitgevoerd;
 de activiteiten voor wetenschappelijke en technologische
samenwerking die in andere kaders voor Europese samenwerking worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de werkzaamheden van de Europese Stichting voor Wetenschap;
 samenwerking bij gemeenschappelijke initiatieven van
gespecialiseerde organisaties voor Europese wetenschappelijke samenwerking, zoals CERN, EMBL, ESO of
ESA (1).
Er wordt naar gestreefd de Europese coördinatie van onderzoekactiviteiten over het gehele scala van onderzoekprioriteiten te
bevorderen, met inbegrip van:
 gezondheid: gezondheidsproblemen binnen specifieke groepen van de bevolking (met name kinderen en ouderen);
belangrijke ziektes en afwijkingen (bijvoorbeeld diabetes en
hepatitis).
 milieu: duurzame plaatselijke en stedelijke ontwikkeling;
seismische risico’s;
 energie (fossiele brandstoffen): nieuwe generatie elektriciteitcentrales (Ðbijna-nul-uitstoot), opslag, transport en distributie van energie.

Deze activiteiten worden uitgevoerd tegen de algemene achtergrond van de inspanningen die worden geleverd om het algehele functioneren van de Europese wetenschappelijke en technologische samenwerking te optimaliseren en de complementariteit van de verschillende onderdelen daarvan, die ook COST
en EurŒka omvatten, te waarborgen.
 Teneinde de samenhangende ontwikkeling van het onderzoek en innovatiebeleid in Europa te ondersteunen:
 Analyses en studies, werkzaamheden op het gebied van
prognose, statistiek en wetenschappelijke en technologische indicatoren.
 Oprichting en steun voor het functioneren van gespecialiseerde werkgroepen en fora voor overleg en politieke
discussie.
 Steun voor benchmarking van het beleid inzake onderzoek en innovatie op nationaal, regionaal en Europees
niveau.
 Steun voor werkzaamheden om de wetenschappelijke en
technologische topkwaliteit in Europa in kaart te brengen.
 Steun voor de noodzakelijke werkzaamheden om de
wettelijke en administratieve omgeving voor onderzoek
en innovatie in Europa te verbeteren.

___________
(1) CERN: Europese Organisatie voor kernonderzoek; EMBL: Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie; ESO: Europees observatorium voor het zuidelijk halfrond; ESA: Europees Ruimte-Agentschap.
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BIJLAGE II
MAXIMUM TOTAALBEDRAG, DEELBEDRAGEN EN INDICATIEVE VERDELING
Het maximum totaalbedrag en de deelbedragen voor de verschillende activiteiten, zoals genoemd in artikel 164 van het
EG-Verdrag, zijn:
miljoen EUR

Eerste activiteit (1)

13 570

Tweede activiteit (2)

600

Derde activiteit (3)

300

(4)

1 800

Vierde activiteit

Maximum totaalbedrag (*)

16 270

(*) Indicatieve verdeling:
1. Integratie van het onderzoek (5) (6)

12 770

 Genomica en biotechnologie voor de gezondheid

2 000

 Technologieºn voor de informatiemaatschappij

3 600

 Nanotechnologieºn, intelligente materialen, nieuwe productieprocØdØs

1 300

 Lucht- en ruimtevaart

1 000

 Voedselveiligheid en risico’s voor de gezondheid

600

 Duurzame ontwikkeling en veranderingen in het aardsysteem

1 700

 Burgers en governance in de Europese

225

2. Structuren van de Europese onderzoekruimte

3 050

 Onderzoek en innovatie

300

 Menselijk potentieel en mobiliteit

1 800
900 (7)

 Onderzoekinfrastructuur
 Wetenschap en samenleving

50

3. Versterking van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte

450

 Steun voor de coördinatie van de activiteiten

400

 Steun voor een samenhangende ontwikkeling van het beleid

50
Totaal

16 270 (8)

(1) Betreft de activiteiten uit hoofde van ÐIntegratie van het onderzoek, met uitzondering van de activiteiten voor internationale
samenwerking; activiteiten op het gebied van onderzoekinfrastructuur en met betrekking tot het thema wetenschap en samenleving,
die worden uitgevoerd in de rubriek ÐStructureren van de Europese onderzoekruimte; en de activiteiten in het kader van ÐVersterking
van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte.
(2) Betreft de internationale samenwerkingsactiviteiten uit hoofde van ÐIntegratie van het onderzoek, op de prioritaire gebieden en in het
kader van het anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de Unie.
(3) Betreft de specifieke activiteiten met betrekking tot het thema ÐOnderzoek en innovatie die worden uitgevoerd uit hoofde van
ÐStructureren van de Europese onderzoekruimte, ter aanvulling van de activiteiten op het gebied van innovatie die plaatsvinden in
het kader van de activiteiten uit hoofde van ÐIntegratie van het onderzoek.
(4) Betreft de activiteiten met betrekking tot het menselijk potentieel en steun aan de mobiliteit uit hoofde van ÐStructureren van de
Europese onderzoekruimte.
(5) Het is de bedoeling om ten minste 15 % van de hieraan toegewezen financiºle middelen uit te trekken voor het MKB.
(6) Waarvan in totaal 600 miljoen euro voor de internationale samenwerkingsactiviteiten.
(7) Waarvan 720 miljoen euro voor de werkzaamheden van het GCO.
(8) Hieraan moet een bedrag van 1 230 miljoen euro worden toegevoegd uit hoofde van het Euratom-kaderprogramma, waarbij de
volgende indicatieve deling geldt: behandeling en opslag van kernafval, 150 miljoen euro; beheerste kernfusie, 700 miljoen euro
(waarvan 200 miljoen euro bestemd is voor deelname aan het ITER-project); overige activiteiten, 50 miljoen euro; GCO-activiteiten,
330 miljoen euro, (waarvan 110 miljoen euro voor de behandeling en de opslag van afval).
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BIJLAGE II
MAXIMUM TOTAALBEDRAG, DEELBEDRAGEN EN INDICATIEVE VERDELING
Het maximum totaalbedrag en de deelbedragen voor de verschillende activiteiten, zoals genoemd in artikel 164 van het
EG-Verdrag, zijn:
miljoen EUR

Eerste activiteit (1)
Tweede activiteit (2)
Derde activiteit (3)
Vierde activiteit (4)
Maximum totaalbedrag (*)

13 715
600
275
1 680
16 270

(*) Indicatieve verdeling:
1. Integratie van het onderzoek (5) (6)
 Genomica en biotechnologie voor de gezondheid
 Geavanceerde genomica en de toepassing daarvan voor de gezondheid
 Bestrijding belangrijke ziektes
 Technologieºn voor de informatiemaatschappij
 Nanotechnologieºn, intelligente materialen, en nieuwe productieprocØdØs
 Lucht- en ruimtevaart
 Voedselveiligheid en risico’s voor de gezondheid
 Duurzame ontwikkeling
 Duurzame energiesystemen
 Duurzaam vervoer over land
 Global change en ecosystemen
 Burgers en governance in een open Europese kennismaatschappij
 Specifieke activiteiten op een breder onderzoekgebied
 Anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de Unie
 Specifieke onderzoekactivitetien voor het MKB
 Specifieke activiteiten voor internationale samenwerking
 Activiteiten van het GCO
2. Structuren van de Europese onderzoekruimte
 Onderzoek en innovatie
 Menselijk potentieel en mobiliteit
 Onderzoekinfrastructuur
 Wetenschap en samenleving
3. Versterking van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte
 Steun voor de coördinatie van de activiteiten
 Steun voor een samenhangende ontwikkeling van het beleid
Totaal

13 020
2 150
1 100
1 050
3 600
1 300
1 000
625
1 850
630
600
620
225
2 270
800
450
300
720
2 830
275
1 680
800 (7)
75
420
370
50
16 270 (8)

(1) Betreft de activiteiten uit hoofde van ÐIntegratie van het onderzoek, met uitzondering van de activiteiten voor internationale
samenwerking; activiteiten op het gebied van onderzoekinfrastructuur en met betrekking tot het thema wetenschap en samenleving,
die worden uitgevoerd in de rubriek ÐStructureren van de Europese onderzoekruimte; en de activiteiten in het kader van ÐVersterking
van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte.
(2) Betreft de internationale samenwerkingsactiviteiten uit hoofde van ÐIntegratie van het onderzoek, op de prioritaire gebieden en in het
kader van het anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de Unie.
(3) Betreft de specifieke activiteiten met betrekking tot het thema ÐOnderzoek en innovatie die worden uitgevoerd uit hoofde van
ÐStructureren van de Europese onderzoekruimte, ter aanvulling van de activiteiten op het gebied van innovatie die plaatsvinden in
het kader van de activiteiten uit hoofde van ÐIntegratie van het onderzoek.
(4) Betreft de activiteiten met betrekking tot het menselijk potentieel en steun aan de mobiliteit uit hoofde van ÐStructureren van de
Europese onderzoekruimte.
(5) Waarvan ten minste 15 % voor het MKB.
(6) Waarvan in totaal 600 miljoen euro voor de internationale samenwerkingsactiviteiten.
(7) Met inbegrip van maximaal 150 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van GØant.
(8) Hieraan moet een bedrag van 1 230 miljoen euro worden toegevoegd uit hoofde van het Euratom-kaderprogramma, waarbij de
volgende indicatieve deling geldt: behandeling en opslag van kernafval, 150 miljoen euro; beheerste kernfusie, 700 miljoen euro
(waarvan 200 miljoen euro bestemd is voor deelname aan het ITER-project); overige activiteiten, 50 miljoen euro; GCO-activiteiten,
330 miljoen euro, (waarvan 110 miljoen euro voor de behandeling en de opslag van afval).
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BIJLAGE III
INSTRUMENTEN EN MODALITEITEN VOOR FINANCI¸LE DEELNEMING VAN DE GEMEENSCHAP
Teneinde een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte, neemt de Gemeenschap uit
hoofde van de specifieke programma’s financieel deel aan de activiteiten voor onderzoek en technologische ontwikkeling, met inbegrip van demonstratie, die worden uitgevoerd op de prioritaire thematische gebieden van het kaderprogramma en op andere gebieden en met betrekking tot andere thema’s op wetenschappelijk en technologisch vlak.
Voor de financiºle deelneming van de Gemeenschap aan deze activiteiten, waarin innovatiebevorderende maatregelen
zijn geïntegreerd, wordt gebruik gemaakt van een reeks instrumenten die hieronder worden beschreven.
1.

INSTRUMENTEN

1.1.

Instrumenten voor de integratie van het onderzoek

1.1.1. Topnetwerken
Op de prioritaire thematische onderzoekgebieden van het kaderprogramma, financiºle deelneming aan topnetwerken
De steun aan deze netwerken heeft als doelstelling de wetenschappelijke topkwaliteit in Europa te stimuleren
door een diepgaande en duurzame integratie van de capaciteiten aan wetenschappelijke topkwaliteit in de
universiteiten, onderzoekscentra en industrie in verschillende lidstaten, tot een kritische massa van deskundigheden, in de vorm van de oprichting van Ðvirtuele topcentra.
De integratie vindt plaats door middel van een gemeenschappelijk activiteitenprogramma dat een belangrijk deel
vertegenwoordigt van de activiteiten van de genetwerkte entiteiten. Deze entiteiten moeten wat hun functioneren
betreft de nodige zelfstandigheid bezitten of verkrijgen, om een geleidelijke integratie van hun werkzaamheden
met die van andere entiteiten mogelijk te maken.
De activiteitenprogramma’s, waarmee enkele miljoenen euro per jaar gemoeid zijn worden gedefinieerd afhankelijk van welbepaalde onderzoekthema’s en -onderwerpen, maar niet op basis van doelstellingen of vooraf
omschreven resultaten. De uitvoering ervan impliceert de geleidelijke integratie van de werkprogramma’s op
de betrokken gebieden, een nauwkeurige verdeling van de werkzaamheden, een personeelsuitwisseling van
significante omvang alsmede het intensief gebruik van elektronische informatie- en communicatienetwerken
en virtuele en interactieve werkwijzen. Deze programma’s behelzen noodzakelijkerwijs ook activiteiten voor
het beheer, de overdracht en de exploitatie van de gegenereerde kennis, en zulks op verifieerbare wijze.
De topnetwerken worden geselecteerd op basis van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.
Door maatregelen ter ondersteuning van de mobiliteit, wordt de openstelling van de topnetwerken voor deelname van onderzoekers uit andere Europese landen en van de geassocieerde entiteiten aangemoedigd. Bovendien
zullen de topnetwerken openstaan voor deelname van organisaties uit derde landen en organisaties voor Europese wetenschappelijke samenwerking.
1.1.2. Geïntegreerde projecten
Op de prioritaire thematische onderzoekgebieden van het kaderprogramma, financiºle deelneming aan geïntegreerde projecten
Deze projecten, waarmee een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro gemoeid kan zijn, worden uitgevoerd
door consortia waarin sterk de nadruk ligt op samenwerking tussen universiteiten en industrie.
Voor deze projecten, die in voorkomend geval onderzoekactiviteiten Ðmet risico’s kunnen behelzen, zullen steeds
duidelijke doelstellingen worden gedefinieerd in termen van wetenschappelijke en technologische kennis of
producten, procØdØs en diensten. De geïntegreerde projecten kunnen in bepaalde gevallen worden gevormd
op basis van een bundeling van elementen (Ðclusters) die gericht zijn op verschillende aspecten van eenzelfde
doelstelling, en ze kunnen door de industrie en de openbare onderzoekpartners worden geïntegreerd in een
enkele actie, op basis van een tijdschema dat regelmatig wordt bijgewerkt.
De uitvoering behelst noodzakelijkerwijs en op verifieerbare basis activiteiten voor verspreiding, overdracht en
exploitatie van kennis, alsmede analyse en evaluatie van de economische en sociale effecten van de betrokken
technologieºn, en van de factoren die bepalend zijn voor de exploitatie daarvan.
De uitvoering vindt bij voorkeur plaats op basis van globale financieringsplannen, waarvoor in belangrijke mate
openbare en particuliere middelen beschikbaar moeten worden gemaakt, en gebruik kan worden gemaakt van
andere regelingen voor samenwerking of financiering, zoals EurŒka of de instrumenten van de EIB en het EIF.
De geïntegreerde projecten worden geselecteerd op basis van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen. Ze
staan open voor deelname van organisaties uit derde landen en organisaties voor Europese wetenschappelijke
samenwerking. Er worden specifieke maatregelen genomen om deelname door het MKB te bevorderen.
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De topnetwerken en de geïntegreerde projecten worden met een grote mate van zelfstandigheid beheerd door de
deelnemers. Deze hebben met name de mogelijkheid om:
 andere partners bij hun werkzaamheden te betrekken;
 projecten van beperkte omvang te definiºren als onderdelen van hun activiteitenprogramma en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen te publiceren;
 de inhoud van deze programma’s aan te passen naargelang de behoeften.
De uitvoering van de activiteitenprogramma’s door de topnetwerken en in het kader van de geïntegreerde
projecten, zal regelmatig worden geºvalueerd.
1.1.3. Deelneming aan gezamenlijk uitgevoerde nationale programma’s
Op de prioritaire thematische onderzoekgebieden van het kaderprogramma, financiºle deelneming aan nationale programma’s
die gezamenlijk worden uitgevoerd, in het kader van artikel 169 van het Verdrag.
De betrokken programma’s zijn duidelijk omschreven programma’s die worden uitgevoerd door de regeringen of
de nationale onderzoekorganisaties. Voor de gezamenlijke uitvoering ervan moet gebruik worden gemaakt van
een specifieke uitvoeringsstructuur. Deze kan worden gecreºerd via geharmoniseerde werkprogramma’s en met
behulp van gemeenschappelijke, gezamenlijke of gecoördineerde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.
Zo nodig kunnen hiervoor gemeenschappelijke infrastructuren worden ontwikkeld of geºxploiteerd.
De Gemeenschap kan financieel deelnemen aan de gezamenlijk uitgevoerde programma’s. Wanneer deze programma’s openstaan voor andere Europese landen, kan de Gemeenschap tevens de deelname van onderzoekers,
onderzoekteams of instellingen uit deze landen ondersteunen.
1.1.4. Anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de Unie
De uitvoeringsinstrumenten van de activiteiten in het kader van ÐAnticiperen op de wetenschappelijke en
technologische behoeften van de Unie zijn beschreven in bijlage I.
1.2.

Instrumenten om de Europese onderzoekruimte te structureren
De uitvoeringsinstrumenten voor de activiteiten op de volgende gebieden zijn beschreven in bijlage I:
 Onderzoek en innovatie.
 Menselijk potentieel en mobiliteit.
 Onderzoekinfrastructuur.
 Wetenschap en samenleving.

1.3.

Instrumenten ter versterking van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte
De uitvoeringsinstrumenten voor de hiertoe ondernomen activiteiten zijn beschreven in bijlage I.

2.

MODALITEITEN VOOR FINANCI¸LE DEELNEMING VAN DE GEMEENSCHAP
De Gemeenschap neemt financieel deel aan de uitvoering van de ondernomen activiteiten met behulp van de
hierboven gedefinieerde instrumenten, met inachtneming van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun
voor onderzoek en ontwikkeling, alsmede de internationale regels op dit gebied, meer in het bijzonder de
WTO-overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen. De omvang en de vorm van de financiºle
deelneming uit hoofde van het kaderprogramma moeten van geval tot geval kunnen worden bijgesteld, met
name wanneer voorzien is in steun uit andere openbare en particuliere financieringsbronnen, met inbegrip van
andere communautaire financieringsbronnen zoals de EIB en het EIF.
Bij deelname van organisaties uit regio’s met een ontwikkelingsachterstand bestaat de mogelijkheid dat, wanneer
een project het voor medefinanciering toegestane maximumbedrag uit hoofde van het kaderprogramma dan wel
een globale subsidie ontvangt, een aanvullende bijdrage uit de Structuurfondsen wordt toegekend overeenkomstig
de bepalingen van Verordening nr. 1260/1999 van de Raad (1), met inachtneming van de communautaire
regeling inzake staatssteun voor onderzoek.
Bij deelname van organisaties uit kandidaat-lidstaten kan een bijdrage als aanvulling op de financiºle instrumenten in het kader van de pretoetreding worden verleend onder soortgelijke voorwaarden.
De financiºle deelneming van de Gemeenschap zal worden verleend met inachtneming van het medefinancieringsbeginsel, met uitzondering van financieringen voor studies, conferenties en aanbestedingen. Afhankelijk van
de aard van de verschillende instrumenten, kan de financiºle deelneming een globaal karakter hebben of de vorm
aannemen van een subsidie ten behoeve van de begrotingen voor de respectieve implementatiefases van de
instrumenten.

(1) PB L 161 van 26.6.1999.
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Als algemeen uitgangspunt geldt dat over de financiºle deelneming van de Gemeenschap een besluit genomen
wordt naar aanleiding van openbare procedures voor uitnodigingen tot het indienen van voorstellen of aanbestedingen.
De Gemeenschap kan ook een bijdrage leveren in de vorm van subsidies voor het noodzakelijke kapitaal voor de
ontwikkeling van onderzoekinfrastructuur.
De Commissie voert de onderzoekactiviteiten op zodanige wijze uit dat de financiºle belangen van de Gemeenschap worden beschermd, door doelmatige controles en, bij gebleken onregelmatigheden, afschrikkende en
proportionele sancties.
In de besluiten tot vaststelling van de specifieke programma’s waarbij dit kaderprogramma ten uitvoer wordt
gelegd, kan niet worden afgeweken van de regels die in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Instrumenten

Financiºle deelneming van de Gemeenschap uit hoofde
van het kaderprogramma

Integratie van het onderzoek (1)
1. Financiºle deelneming aan topnetwerken.

De Gemeenschap kan een globale subsidie verlenen op
basis van de resultaten van de uitvoering van een
gemeenschappelijk activiteitenprogramma.

2. Financiºle deelneming aan geïntegreerde projecten.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begroting van deze projecten tot maximaal 50 % van de totale kosten.

3. Financiºle deelneming aan gezamenlijk uitgevoerde
nationale projecten.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begroting van de gezamenlijk uitgevoerde activiteiten tot maximaal 50 % van de totale
kosten; deze subsidie kan een globale dekking vormen
van de deelname aan deze activiteiten door onderzoekers en organisaties uit deze landen.

4. Financiºle deelneming aan activiteiten die worden
ondernomen om te anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de Unie,
met inbegrip van specifieke onderzoekactiviteiten
voor het MKB en specifieke activiteiten voor internationale samenwerking.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begroting van deze activiteiten tot maximaal 50 % van de totale kosten; zij kan verantwoordelijkheid nemen voor de volledige begroting van het
GCO.

Structureren van de Europese onderzoekruimte.
1. Financiºle deelneming aan activiteiten voor stimulering van de interactie tussen onderzoek en innovatie.

De Gemeenschap kan een subsidie geven ten behoeve
van de begrotingen van deze activiteiten.

2. Financiºle deelneming aan activiteiten voor de ontwikkeling van menselijk potentieel en de versterking van de mobiliteit.

De beurzen en de ondersteuning voor topkwaliteit
hebben een globaal karakter.

3. Financiºle deelneming aan activiteiten voor ondersteuning van onderzoekinfrastructuur.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begroting van de voorbereidende technische werkzaamheden, met inbegrip van haalbaarheidsstudies, tot maximaal 50 % van de totale kosten;
zij kan een globale subsidie verlenen voor de transnationale activiteiten betreffende toegang tot en ontwikkeling van netwerken, en, op basis van de resultaten, voor de uitvoering van geïntegreerde initiatieven;
ze kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begrotingen voor de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur tot maximaal 10 % van de totale kosten.

4. Financiºle deelneming aan activiteiten ten behoeve
van de ontwikkeling van harmonieuze verhoudingen tussen wetenschap en samenleving.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen voor de
begrotingen voor deze initiatieven.

Versterking van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte.
1. Financiºle deelneming aan coördinatieactiviteiten.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen voor de
begrotingen van deze activiteiten.

2. Financiºle deelneming aan ondersteunende maatregelen voor een samenhangende ontwikkeling
van het onderzoekbeleid.

De Commissie kan een subsidie verlenen voor de begrotingen van deze maatregelen.

(1) In het geval van de drie categorieºn activiteiten in het kader van ÐIntegratie van het onderzoek, kan de financiºle deelneming
van de Gemeenschap dienen ter dekking van de deelname van organisaties en onderzoekers uit derde landen.
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GEWIJZIGD VOORSTEL

BIJLAGE III
INSTRUMENTEN EN MODALITEITEN VOOR FINANCI¸LE DEELNEMING VAN DE GEMEENSCHAP
Teneinde een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte, neemt de Gemeenschap uit
hoofde van de specifieke programma’s financieel deel aan de activiteiten voor onderzoek en technologische ontwikkeling, met inbegrip van demonstratie, die worden uitgevoerd op de prioritaire thematische gebieden van het kaderprogramma en op andere gebieden en met betrekking tot andere thema’s op wetenschappelijk en technologisch vlak.
Voor de financiºle deelneming van de Gemeenschap aan deze activiteiten, waarin innovatiebevorderende maatregelen
zijn geïntegreerd, wordt gebruik gemaakt van een reeks instrumenten die hieronder worden beschreven.
1.

INSTRUMENTEN

1.1.

Instrumenten voor de integratie van het onderzoek
Er worden vier typen instrumenten gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten in de thematische prioritaire
gebieden: topnetwerken; geïntegreerde projecten; deelneming aan gezamenlijk uitgevoerde nationale programma’s; en, in de vorm van een getrapt traject naar topkwaliteit en integratie, specifieke gerichte onderzoekprojecten en coördinatie-activiteiten.
Tijdens de uitvoering van de onderzoekactiviteiten worden de typen instrumenten uit deze categorieºn die voor
een bepaald onderzoekonderwerp moeten worden gebruikt nader gespecificeerd, evenals het soort voorstellen dat
wordt verwacht.
De topnetwerken en geïntegreerde projecten zijn de belangrijkste instrumenten voor de uitvoering van de
onderzoekactiviteiten; specifieke gerichte onderzoekprojecten en coördinatie-activiteiten kunnen worden gebruikt
voor onderzoekprojecten met doelstellingen binnen bepaalde onderzoekgebieden van beperkte omvang.

1.1.1. Topnetwerken
Op de prioritaire thematische onderzoekgebieden van het kaderprogramma, financiºle deelneming aan topnetwerken
De algehele doelstelling van de topnetwerken (Networks of Excellence (NoE)) is het versterken van de wetenschappelijke en technologische topkwaliteit in Europa door de geleidelijke integratie van onderzoekcapaciteiten
op het hoogste niveau in alle Europese landen. De topnetwerken bevorderen samenwerking tussen topcapaciteit
in universiteiten, onderzoekcentra, het bedrijfsleven (het MKB en grote ondernemingen) en technologie-organisaties. Ieder topnetwerk treedt op als Ðvirtueel topcentrum dat de vooruitgang in de kennis binnen een bepaald
onderzoekthema moet bevorderen, in het perspectief van lange-termijndoelstellingen.
De integratie vindt plaats door middel van een gemeenschappelijk activiteitenprogramma dat een belangrijk deel
vertegenwoordigt van de activiteiten van de genetwerkte entiteiten. Deze entiteiten moeten wat hun functioneren
betreft de nodige zelfstandigheid bezitten of verkrijgen, om een geleidelijke integratie van hun werkzaamheden
met die van andere entiteiten mogelijk te maken.
De activiteitenprogramma’s, waarmee enkele miljoenen euro per jaar gemoeid zijn  maar die ook een beperktere omvang kunnen hebben, mits de noodzakelijke kritische massa en integratiegraad kunnen worden bereikt 
worden gedefinieerd afhankelijk van welbepaalde onderzoekthema’s en -onderwerpen, maar niet op basis van
doelstellingen of vooraf omschreven resultaten. De uitvoering ervan impliceert de geleidelijke integratie van de
werkprogramma’s op de betrokken gebieden, een nauwkeurige verdeling van de werkzaamheden, een personeelsuitwisseling van significante omvang alsmede het intensief gebruik van elektronische informatie- en communicatienetwerken en virtuele en interactieve werkwijzen. Deze programma’s behelzen noodzakelijkerwijs ook
activiteiten voor het beheer, de overdracht en de exploitatie van de gegenereerde kennis, en zulks op verifieerbare
wijze.
De topnetwerken worden geselecteerd op basis van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.
Door maatregelen ter ondersteuning van de mobiliteit, wordt de openstelling van de topnetwerken voor deelname van onderzoekers uit andere Europese landen en van de geassocieerde entiteiten aangemoedigd. Bovendien
zullen de topnetwerken openstaan voor deelname van organisaties uit derde landen en organisaties voor Europese wetenschappelijke samenwerking.
Door de topnetwerken wordt een strategie voor de verspreiding van de resultaten van hun werkzaamheden
voorbereid en uitgevoerd; hiervoor worden middelen gereserveerd door elk topnetwerk.
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1.1.2. Geïntegreerde projecten
Op de prioritaire thematische onderzoekgebieden van het kaderprogramma, financiºle deelneming aan geïntegreerde projecten
Deze projecten, waarmee een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro gemoeid kan zijn  maar die ook
projecten van beperktere omvang kunnen omvatten, mits de noodzakelijke kritische massa en integratiegraad
kunnen worden bereikt , worden uitgevoerd door consortia waarin sterk de nadruk ligt op samenwerking
tussen universiteiten en industrie. De partners kunnen ondernemingen (inclusief MKB’s), universiteiten en onderzoekcentra en andere juridische entiteiten zijn.

Voor deze projecten, die in voorkomend geval onderzoekactiviteiten Ðmet risico’s kunnen behelzen, zullen steeds
duidelijke doelstellingen worden gedefinieerd in termen van wetenschappelijke en technologische kennis die
toepasbaar is voor producten, procØdØs en diensten. De geïntegreerde projecten kunnen in bepaalde gevallen
worden gevormd op basis van een bundeling van elementen (Ðclusters) die gericht zijn op verschillende aspecten
van eenzelfde doelstelling, en ze kunnen door de industrie en de openbare onderzoekpartners worden geïntegreerd in een enkele actie, op basis van een tijdschema dat regelmatig wordt bijgewerkt.

De uitvoering behelst noodzakelijkerwijs en op verifieerbare basis activiteiten voor verspreiding, overdracht en
exploitatie van kennis, alsmede analyse en evaluatie van de economische en sociale effecten van de betrokken
technologieºn, en van de factoren die bepalend zijn voor de exploitatie daarvan.

De uitvoering vindt bij voorkeur plaats op basis van globale financieringsplannen, waarvoor in belangrijke mate
openbare en particuliere middelen beschikbaar moeten worden gemaakt, en gebruik kan worden gemaakt van
andere regelingen voor samenwerking of financiering, zoals EurŒka of de instrumenten van de EIB en het EIF.

De geïntegreerde projecten worden geselecteerd op basis van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen. Ze
staan open voor deelname van organisaties uit derde landen en organisaties voor Europese wetenschappelijke
samenwerking. Er worden specifieke maatregelen genomen om deelname door het MKB te bevorderen.

De topnetwerken en de geïntegreerde projecten worden met een grote mate van zelfstandigheid beheerd door de
deelnemers. Deze hebben met name de mogelijkheid om:

 andere partners bij hun werkzaamheden te betrekken;

 projecten van beperkte omvang te definiºren als onderdelen van hun activiteitenprogramma en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen te publiceren;

 de inhoud van deze programma’s aan te passen naargelang de behoeften.

De uitvoering van de activiteitenprogramma’s door de topnetwerken en in het kader van de geïntegreerde
projecten, zal regelmatig worden geºvalueerd, en er zal door de Commissie verslag over worden uitgebracht
in haar jaarlijks verslag over OTO-activiteiten.

1.1.3. Deelneming aan gezamenlijk uitgevoerde nationale programma’s
Op de prioritaire thematische onderzoekgebieden van het kaderprogramma, financiºle deelneming aan nationale programma’s
die gezamenlijk worden uitgevoerd, in het kader van artikel 169 van het Verdrag.
De betrokken programma’s zijn duidelijk omschreven programma’s die worden uitgevoerd door de regeringen of
de nationale onderzoekorganisaties, zonder onderscheid tussen lidstaten. Voor de gezamenlijke uitvoering ervan
moet gebruik worden gemaakt van een specifieke uitvoeringsstructuur. Deze kan worden gecreºerd via geharmoniseerde werkprogramma’s en met behulp van gemeenschappelijke, gezamenlijke of gecoördineerde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen. Zo nodig kunnen hiervoor gemeenschappelijke infrastructuren worden
ontwikkeld of geºxploiteerd.

De Gemeenschap kan financieel deelnemen aan de gezamenlijk uitgevoerde programma’s. Wanneer deze programma’s openstaan voor andere Europese landen, kan de Gemeenschap tevens de deelname van onderzoekers,
onderzoekteams of instellingen uit deze landen ondersteunen.
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1.1.4. Specifieke gerichte onderzoekprojecten
Specifieke gerichte onderzoekprojecten kunnen een van de volgende twee vormen of een combinatie van beide
vormen hebben:
a) een project voor onderzoek en technologische ontwikkeling, dat nieuwe kennis moet opleveren om nieuwe
producten, processen en diensten aanzienlijk te verbeteren of te ontwikkelen, of om tegemoet te komen aan
andere behoeften van de samenleving of het beleid van de Commissie;
b) een demonstratieproject dat de levensvatbaarheid moet aantonen van nieuwe technologieºn die grote economische voordelen kunnen opleveren maar niet rechtstreeks kunnen worden gecommercialiseerd.
1.1.5. Coördinatie-activiteiten
Coördinatie-activiteiten hebben ten doel de gecoördineerde initiatieven van een reeks onderzoek en innovatieoperatoren te bevorderen en te ondersteunen. Ze beslaan een breed scala van activiteiten, zoals het organiseren
van conferenties en bijeenkomsten, het uitvoeren van studies, uitwisseling van personeel, uitwisseling en bevordering van goede praktijken, het opzetten van informatiesystemen en deskundigengroepen, en kunnen eventueel
ondersteuning behelzen van de omschrijving, de organisatie en het beheer van gezamenlijke en gemeenschappelijke initiatieven.
1.1.6. Specifieke activiteiten op een breder onderzoekgebied
De uitvoeringsinstrumenten van de activiteiten in het kader van ÐSpecifieke activiteiten op een breder onderzoekgebied zijn beschreven in bijlage I.
1.2.

Instrumenten om de Europese onderzoekruimte te structureren
De uitvoeringsinstrumenten voor de activiteiten op de volgende gebieden zijn beschreven in bijlage I:
 Onderzoek en innovatie.
 Menselijk potentieel en mobiliteit.
 Onderzoekinfrastructuur.
 Wetenschap en samenleving.

1.3.

Instrumenten ter versterking van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte
De uitvoeringsinstrumenten voor de hiertoe ondernomen activiteiten zijn beschreven in bijlage I.

2.

MODALITEITEN VOOR FINANCI¸LE DEELNEMING VAN DE GEMEENSCHAP
De Gemeenschap neemt financieel deel aan de uitvoering van de ondernomen activiteiten met behulp van de
hierboven gedefinieerde instrumenten, met inachtneming van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun
voor onderzoek en ontwikkeling, alsmede de internationale regels op dit gebied, meer in het bijzonder de
WTO-overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen. De omvang en de vorm van de financiºle
deelneming uit hoofde van het kaderprogramma moeten van geval tot geval kunnen worden bijgesteld, met
name wanneer voorzien is in steun uit andere openbare en particuliere financieringsbronnen, met inbegrip van
andere communautaire financieringsbronnen zoals de EIB en het EIF.
Bij deelname van organisaties uit regio’s met een ontwikkelingsachterstand bestaat de mogelijkheid dat, wanneer
een project het voor medefinanciering toegestane maximumbedrag uit hoofde van het kaderprogramma dan wel
een globale subsidie ontvangt, een aanvullende bijdrage uit de Structuurfondsen wordt toegekend overeenkomstig
de bepalingen van Verordening nr. 1260/1999 van de Raad (1), met inachtneming van de communautaire
regeling inzake staatssteun voor onderzoek.
Bij deelname van organisaties uit kandidaat-lidstaten kan een bijdrage als aanvulling op de financiºle instrumenten in het kader van de pretoetreding worden verleend onder soortgelijke voorwaarden.
Bij deelname van organisaties uit landen in het Middellandse-Zeegebied of ontwikkelingslanden kan een bijdrage
in het kader van het MEDA-programma en de financiºle instrumenten van de Unie voor ontwikkelingshulp
worden overwogen.
De financiºle deelneming van de Gemeenschap zal worden verleend met inachtneming van het medefinancieringsbeginsel, met uitzondering van financieringen voor studies, conferenties en aanbestedingen. Afhankelijk van
de aard van de verschillende instrumenten, kan de financiºle deelneming een globaal karakter hebben of de vorm
aannemen van een subsidie ten behoeve van de begrotingen voor de respectieve implementatiefases van de
instrumenten.
Als algemeen uitgangspunt geldt dat over de financiºle deelneming van de Gemeenschap een besluit genomen
wordt naar aanleiding van openbare procedures voor uitnodigingen tot het indienen van voorstellen of aanbestedingen.
De Gemeenschap kan ook een bijdrage leveren in de vorm van subsidies voor het noodzakelijke kapitaal voor de
ontwikkeling van onderzoekinfrastructuur.

(1) PB L 161 van 26.6.1999.
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De Commissie voert de onderzoekactiviteiten op zodanige wijze uit dat de financiºle belangen van de Gemeenschap worden beschermd, door doelmatige controles en, bij gebleken onregelmatigheden, afschrikkende en
proportionele sancties.
In de besluiten tot vaststelling van de specifieke programma’s waarbij dit kaderprogramma ten uitvoer wordt
gelegd, kan niet worden afgeweken van de regels die in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Instrumenten

Financiºle deelneming van de Gemeenschap uit hoofde
van het kaderprogramma

Integratie van het onderzoek (1)
1. Financiºle deelneming aan topnetwerken.

De Gemeenschap kan een globale subsidie verlenen op
basis van de resultaten van de uitvoering van een
gemeenschappelijk activiteitenprogramma.

2. Financiºle deelneming aan geïntegreerde projecten.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begroting van deze projecten tot maximaal 50 % van de totale kosten.

3. Financiºle deelneming aan gezamenlijk uitgevoerde
nationale projecten.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begroting van de gezamenlijk uitgevoerde activiteiten tot maximaal 50 % van de totale
kosten; waar deze activiteiten openstaan voor andere
Europese landen kan deze subsidie een globale dekking vormen van de deelname aan deze activiteiten
door onderzoekers en organisaties uit deze landen.

4. Financiºle deelneming aan specifieke gerichte onderzoekprojecten en coördinatieactiviteiten en specifieke activiteiten op een breder onderzoekgebied,
met inbegrip van specifieke onderzoekactiviteiten
voor het MKB en specifieke activiteiten voor internationale samenwerking.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begroting van deze activiteiten en verantwoordelijkheid nemen voor de volledige begroting
van het GCO.

Structureren van de Europese onderzoekruimte.
1. Financiºle deelneming aan activiteiten voor stimulering van de interactie tussen onderzoek en innovatie.

De Gemeenschap kan een subsidie geven ten behoeve
van de begrotingen van deze activiteiten.

2. Financiºle deelneming aan activiteiten voor de ontwikkeling van menselijk potentieel en de versterking van de mobiliteit.

De beurzen en de ondersteuning voor topkwaliteit
hebben een globaal karakter.

3. Financiºle deelneming aan activiteiten voor ondersteuning van onderzoekinfrastructuur.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begroting van de voorbereidende technische werkzaamheden, met inbegrip van haalbaarheidsstudies, tot maximaal 50 % van de totale kosten;
zij kan een globale subsidie verlenen voor de transnationale activiteiten betreffende toegang tot en ontwikkeling van netwerken, en, op basis van de resultaten, voor de uitvoering van geïntegreerde initiatieven;
ze kan een subsidie verlenen ten behoeve van de begrotingen voor de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur tot maximaal 10 % van de totale kosten.

4. Financiºle deelneming aan activiteiten ten behoeve
van de ontwikkeling van harmonieuze verhoudingen tussen wetenschap en samenleving.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen voor de
begrotingen voor deze initiatieven.

Versterking van de grondslagen van de Europese onderzoekruimte.
1. Financiºle deelneming aan coördinatieactiviteiten.

De Gemeenschap kan een subsidie verlenen voor de
begrotingen van deze activiteiten.

2. Financiºle deelneming aan ondersteunende maatregelen voor een samenhangende ontwikkeling
van het onderzoekbeleid.

De Commissie kan een subsidie verlenen voor de begrotingen van deze maatregelen.

(1) In het geval van de drie categorieºn activiteiten in het kader van ÐIntegratie van het onderzoek, kan de financiºle deelneming
van de Gemeenschap dienen ter dekking van de deelname van organisaties en onderzoekers uit derde landen.
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Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het zesde meerjarenkaderprogramma
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied van
onderzoek en opleiding ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte (2002-2006) (1)
(2002/C 75 E/11)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 709 def.  2001/0054(CNS)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 22 november 2001)

(1) PB C 180 E van 26.6.2001, blz. 177.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 7,
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) Overeenkomstig artikel 7 van het Verdrag kan een meerjarenkaderprogramma worden vastgesteld waarin alle activiteiten op het gebied van onderzoek, met inbegrip van
demonstratie en onderwijs inzake kernenergie, die door
middel van programma’s voor onderzoek en onderwijs
moeten worden uitgevoerd, zijn opgenomen.
(2) De Commissie heeft in de loop van het jaar 2000 twee
mededelingen uitgebracht over de vooruitzichten en de
doelstellingen van de vorming van een Europese onderzoekruimte (1) respectievelijk de totstandbrenging van de
Europese onderzoekruimte en de oriºntaties voor de activiteiten van de Unie op het gebied van onderzoek
2002-2006 (2). De Ðinnovatie in een kenniseconomie
was tevens het onderwerp van een mededeling die de
Commissie in 2000 heeft gepubliceerd (3).
(3) De Europese Raden van Lissabon van maart 2000 en van
Santa Maria de Feira van juni 2000 hebben geleid tot
conclusies die de snelle totstandbrenging van de Europese
ruimte voor onderzoek en innovatie beogen, in het belang
van de schepping van werkgelegenheid en economische
groei.
___________
(1) COM(2000) 6 def. van 18.1.2000.
(2) COM(2000) 612 def. van 4.10.2000.
(3) COM(2000) 567 def. van 20.9.2000.

GEWIJZIGD VOORSTEL
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(4) Het Europees Parlement (1) (2), de Raad (3) (4), het Economische en Sociaal ComitØ (5) en het ComitØ van de
Regio’s (6) hebben zich eveneens uitgesproken voor de
verwezenlijking van de Europese onderzoekruimte.
(5) De Commissie heeft op 19 oktober 2000 (7) de conclusies
gepresenteerd van de externe evaluatie van de uitvoering
en de resultaten van de communautaire activiteiten die in
de vijf jaar voorafgaand aan de beoordeling zijn ondernomen, en daarbij haar opmerkingen gemaakt.
(6) Voor de periode 2002-2006 dient derhalve een nieuw
kaderprogramma te worden vastgesteld dat gericht is op
de bevordering van de totstandbrenging van de Europese
onderzoekruimte.
(7) In het kaderprogramma 2002-2006 zijn de wetenschappelijke en technologische doelstellingen en prioriteiten van
de overwogen activiteiten vastgesteld en zijn de grote lijnen van deze activiteiten aangegeven, die zullen worden
uitgevoerd met inachtneming van de doelstellingen inzake
de bescherming van de financiºle belangen van de Gemeenschap.
(8) Een financieel referentiebedrag als bedoeld in punt 34 van
het interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie inzake de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (8),
wordt in dit besluit opgenomen voor de gehele duur van
het kaderprogramma, zonder dat zulks afbreuk doet aan
de in het Verdrag gedefinieerde bevoegdheden van de begrotingsautoriteit.

(7) In het zesde kaderprogramma zijn de wetenschappelijke
en technologische doelstellingen en prioriteiten van de
overwogen activiteiten vastgesteld en zijn de grote lijnen
van deze activiteiten aangegeven, die zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de doelstellingen inzake de
bescherming van de financiºle belangen van de Gemeenschap.
Ongewijzigd

(9) Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO)
heeft als taak een bijdrage te leveren tot de uitvoering van
het kaderprogramma, met name op de gebieden waarop
het in staat is objectieve en onafhankelijke deskundigheid
te leveren en een rol kan spelen bij de uitvoering van
ander communautair beleid.
(10) Het is van belang dat de onderzoekactiviteiten die uit
hoofde van het kaderprogramma worden ondernomen,
worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele ethische beginselen, met name die welke zijn genoemd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Resolutie van 18 mei 2000, EP 290.465, blz. 48.
Resolutie van 15 februari 2001.
Resolutie van 15 juni 2000, PB C 205 van 19.7.2000, blz. 1.
Resolutie van 16 november 2000, PB C 374 van 28.12.2000, blz. 1.
Advies van 24 mei 2000, PB L 204 van 18.7.2000, blz. 70.
Advies van 12 april 2000, PB C 226 van 8.8.2000, blz. 18.
COM(2000) 659 def. van 19.10.2000.
PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.

(10) Het is van belang dat de onderzoekactiviteiten die uit
hoofde van het zesde kaderprogramma worden ondernomen, worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele ethische beginselen, met name die welke zijn
genoemd in het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie. Instellingen die betrokken zijn bij nucleair
onderzoek moeten rekening houden met de maatschappelijke aanvaardbaarheid van hun activiteiten.
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(11) Naar aanleiding van de mededeling van de Commissie
ÐVrouwen en wetenschap (1) en de resoluties van de
Raad (2) en het Europees Parlement (3) over dit thema,
wordt een actieplan uitgevoerd dat gericht is op de versterking en de bevordering van de plaats en de rol van
vrouwen in wetenschap en onderzoek in Europa.
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Ongewijzigd

(12) Deelname aan de activiteiten van het zesde kaderprogramma wordt aangemoedigd door publicatie van de
noodzakelijke informatie over inhoud, voorwaarden en
procedures, die tijdig en op adequate wijze beschikbaar
moet worden gemaakt aan potentiºle deelnemers, met
inbegrip van deelnemers uit de kandidaat-lidstaten en andere geassocieerde landen.
(12) De Commissie moet enerzijds regelmatig een voortgangsverslag over de uitvoering van het kaderprogramma
2002-2006 indienen en anderzijds tijdig en vóór de indiening door de Commissie van het voorstel voor het
volgende kaderprogramma een onafhankelijke evaluatie
laten verrichten van de uitvoering van de ondernomen
activiteiten.

(13) De Commissie moet enerzijds regelmatig een voortgangsverslag over de uitvoering van het zesde kaderprogramma
indienen bij het Europees Parlement en de Raad en anderzijds tijdig en vóór de indiening door de Commissie van
het voorstel voor het volgende kaderprogramma een onafhankelijke evaluatie laten verrichten van de uitvoering
van de ondernomen activiteiten, hetgeen zal gebeuren in
een geest van openheid ten aanzien van alle relevante
spelers.

(13) Het ComitØ voor wetenschappelijk en technisch onderzoek is door de Commissie geraadpleegd en heeft advies
uitgebracht,

(14) Het ComitØ voor wetenschappelijk en technisch onderzoek is door de Commissie geraadpleegd en heeft advies
uitgebracht,
(15) De financiºle gevolgen van het zesde meerjarenkaderprogramma zijn verenigbaar met het huidige plafond krachtens onderdeel 3 van de financiºle vooruitzichten,
Ongewijzigd

BESLUIT:

Artikel 1
1.
Voor de periode 2002 tot en met 2006 wordt een meerjarenkaderprogramma voor communautaire activiteiten inzake
onderzoek en onderwijs op het gebied van kernenergie vastgesteld, hierna te noemen Ðkaderprogramma 2002-2006.

1.
Voor de periode 2002 tot en met 2006 wordt een meerjarenkaderprogramma voor communautaire activiteiten inzake
onderzoek en onderwijs op het gebied van kernenergie vastgesteld, hierna te noemen Ðzesde kaderprogramma.

2.
Het kaderprogramma 2002-2006 omvat alle activiteiten
inzake onderzoek, technologische ontwikkeling, internationale
samenwerking, verspreiding en toepassing alsmede opleiding
op de volgende gebieden:

2.
Het zesde kaderprogramma omvat alle activiteiten inzake
onderzoek, technologische ontwikkeling, internationale samenwerking, verspreiding en toepassing alsmede opleiding op de
volgende gebieden:

 de behandeling en de opslag van afvalstoffen;

Ongewijzigd

 beheerste kernfusie;
 andere Euratom-activiteiten;
 de Euratom-activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.
___________
(1) COM(1999) 76.
(2) Resolutie van 20 mei 1999, PB C 201 van 16.7.1999.
(3) Resolutie van 3 februari 2000, EP 284.656.
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3.
In de bijlage zijn de wetenschappelijke en technologische
doelstellingen en de daarmee verband houdende prioriteiten
vastgesteld en worden de grote lijnen van de overwogen activiteiten aangegeven.
Artikel 2
1.
Het financiºle referentiebedrag voor de uitvoering van het
onderhavige kaderprogramma voor de periode 2002-2006 bedraagt 1 230 miljoen euro, waarvan 150 miljoen euro voor de
behandeling en de opslag van afvalstoffen, 700 miljoen euro
voor beheerste kernfusie, 50 miljoen euro voor andere Euratom-activiteiten en 330 miljoen euro voor de Euratom-activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.

1.
Het financiºle referentiebedrag voor de uitvoering van het
zesde kaderprogramma voor de periode 2002-2006 bedraagt
1 230 miljoen euro, waarvan 150 miljoen euro voor de behandeling en de opslag van afvalstoffen, 700 miljoen euro voor
beheerste kernfusie, 50 miljoen euro voor andere Euratom-activiteiten en 330 miljoen euro voor de Euratom-activiteiten van
het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.

2.
De regels voor de financiºle deelneming van de Gemeenschap zijn onderworpen aan het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, zo nodig aangevuld met de programma’s voor onderzoek en opleiding die de Raad vaststelt met het oog op de
uitvoering van dit besluit.

Ongewijzigd

Artikel 3
Alle onderzoekwerkzaamheden uit hoofde van het kaderprogramma 2002-2006 moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele ethische beginselen.
Artikel 4
De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het
kaderprogramma 2002-2006 en met name de doelstellingen en
prioriteiten daarvan, wordt gedetailleerd uiteengezet in het verslag dat de Commissie jaarlijks indient uit hoofde van artikel 7
van het Verdrag.
Artikel 5
Voordat zij het voorstel voor het volgende kaderprogramma
indient, laat de Commissie de resultaten die in de vijf jaar
voorafgaand aan de evaluatie met de communautaire activiteiten zijn behaald, beoordelen door onafhankelijke deskundigen
van hoog niveau. De Commissie deelt de conclusies van die
beoordeling alsmede haar opmerkingen mee aan het Europees
Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal ComitØ.
Artikel 6
Het kaderprogramma 2002-2006 staat open voor deelname
landen die kandidaat zijn voor toetreding op basis van gesloten
overeenkomsten
 de landen van de EER, overeenkomstig de voorwaarden die
zijn vastgesteld in de EER-overeenkomsten;
 de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa
(LMOE), overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Europaovereenkomsten, de aanvullende protocollen daarbij en de besluiten van de respectieve associatieraden;

Alle onderzoekwerkzaamheden uit hoofde van het zesde kaderprogramma moeten worden uitgevoerd met inachtneming van
de fundamentele ethische beginselen. Er wordt uitgegaan van
het beginsel van gelijke kansen, ongeacht gender.
Ongewijzigd
De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het
zesde kaderprogramma en met name de doelstellingen en prioriteiten daarvan, met inbegrip van de financiºle aspecten,
wordt gedetailleerd uiteengezet in het verslag dat de Commissie
jaarlijks indient uit hoofde van artikel 7 van het Verdrag.
Ongewijzigd
Voordat zij het voorstel voor het volgende kaderprogramma
indient, laat de Commissie de resultaten die in de vijf jaar
voorafgaand aan de evaluatie met de communautaire activiteiten zijn behaald, beoordelen door onafhankelijke deskundigen
van hoog niveau. De Commissie deelt de conclusies van die
beoordeling alsmede haar opmerkingen mee aan het Europees
Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal ComitØ en het
ComitØ van de Regio’s.
Ongewijzigd
Het zesde kaderprogramma staat overeenkomstig de toepasselijke overeenkomsten, besluiten en protocollen, open voor deelname van de EER-landen, de kandidaat-lidstaten en andere landen, met inbegrip van Zwitserland.
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 Cyprus, Malta en Turkije, op basis van de met die landen te
sluiten bilaterale overeenkomsten;
 Zwitserland en Israºl, op basis van de met die landen te
sluiten bilaterale overeenkomsten.

BIJLAGE
WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE DOELSTELLINGEN
1.

PRIORITAIRE THEMATISCHE ONDERZOEKGEBIEDEN

1.1. Behandeling en opslag van afvalstoffen
Momenteel voorziet kernenergie in 35 % van de elektriciteitsbehoefte van de Unie. Dit is een belangrijke factor in de discussie
over de wijze waarop de klimaatverandering moet worden tegengegaan en de Europese afhankelijkheid op energiegebied moet
worden verminderd. De centrales die momenteel in bedrijf zijn
zullen ook de komende twintig jaar nog worden geºxploiteerd.
Met het oog op de langere termijn kunnen nieuwe technologieºn
voor veilig gebruik van kernenergie worden ontwikkeld om te
voldoen aan de Europese energiebehoefte in de komende decennia,
waarbij tevens rekening kan worden gehouden met de eisen van
een duurzame ontwikkeling.
Het gebruik van kernenergie ten behoeve van de energievoorziening roept de vraag op wat er moet gebeuren met de afvalstoffen,
en meer in het bijzonder het probleem van de industriºle toepassing van technische oplossingen voor het beheer van kernafval
met een lange levensduur.
Europa getroost zich aanzienlijke openbare en particuliere onderzoekinspanningen met betrekking tot technologieºn voor de behandeling en de opslag van nucleaire afvalstoffen. Door de coördinerende werking die ervan uitgaat kunnen de activiteiten van de
Unie op dit gebied worden gebundeld tot een kritische massa en
kan samenhang worden gebracht in de richtsnoeren die worden
aangenomen door de organisaties die afvalstoffen beheren en door
de betrokken industriºle actoren.
De activiteiten van de Unie betreffen zowel het actuele probleem
van de opslag van kernafval als de vraag hoe de effecten daarvan
op langere termijn moeten worden beperkt. In die optiek gaat het
om de volgende aspecten:
 onderzoek naar procØdØs voor opslag op lange termijn in
diepe geologische lagen, met netwerken van activiteiten die
worden uitgevoerd op diverse locaties in de drie grote typen
van de in aanmerking komende geologische formaties;
 onderzoek dat gericht is op de vermindering van de effecten
van afvalstoffen meer in het bijzonder dankzij de uitontwikkeling van nieuwe reactorontwerpen waarbij minder afvalstoffen
worden geproduceerd, en de ontwikkeling van technologieºn
voor de beperking van de risico’s in verband met afvalstoffen,
door partitionerings- en transmutatietechnieken.

Ongewijzigd
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1.2. Beheerste kernfusie
Beheerste kernfusie is ØØn van de opties op lange termijn voor een
energievoorziening die voldoet aan de eisen van duurzame ontwikkeling, met name voor de gecentraliseerde levering van elektriciteit om te voorzien in de basisbehoefte.
Om redenen die verband houden met de complexiteit van de
fundamentele natuurkundige kennis en de te overwinnen technologische problemen, zullen de ontwikkelingen die noodzakelijk
zijn voor de mogelijke toepassing van kernfusie voor energieproductie de vorm moeten hebben van een proces in verschillende
fasen, waarbij iedere fase  mogelijk met een duur van meerdere
decennia  bepalend is voor de volgende fase.
Dankzij de inspanningen in het kader van het geïntegreerde Europese onderzoekprogramma inzake beheerste kernfusie, dat door
de Europese Unie wordt uitgevoerd, kon Europa wereldleider worden op het gebied van onderzoek naar fusie met magnetische
opsluiting.
Dankzij de geboekte voortuitgang bij het onderzoek en de verkregen resultaten, met name in het kader van de Europese tokamak JET, kan nu de overgang naar de ÐNext step worden overwogen: de bouw van een machine die fusiereacties mogelijk maakt
onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van een
reactor die voor energieproductie wordt gebruikt.
De afronding van de voorbereidende werkzaamheden voor een
complex project als ÐNext step in het kader van het internationale
samenwerkingsproject ITER, maakt een besluit mogelijk over de
lancering van het project en de bouw van de machine.
Met deze machine moet de wetenschappelijke en technologische
haalbaarheid kunnen worden aangetoond van energieproductie uit
kernfusie. De verdere voorwaarden waaronder het project wordt
uitgevoerd, zijn afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden in het kader van de internationale samenwerking en de daarop volgende ontwikkelingen,
meer in het bijzonder de besluiten over de Europese bijdrage aan
het ITER-project en de plaats waar de machine wordt gebouwd.
Verder moet in een passend juridisch kader worden voorzien.
De deelneming van de Europese Unie aan het ITER-initiatief vereist de uitvoering van een begeleidend programma met de volgende elementen:
 Een zodanige exploitatie van de JET-machine dat profijt kan
worden getrokken van de verbeteringen die momenteel worden aangebracht, alsmede de mogelijke deelname aan de noodzakelijke onderzoekactiviteiten om de ontmanteling van JET
aan het eind van zijn levenscyclus mogelijk te maken.
 Voortzetting van het onderzoek op het gebied van fusiefysica
en -technologie, onder andere: studie en evaluatie van alternatieve formules voor magnetische opsluiting, met name voortzetting van de bouw van de Ðstellarator Wendelstein 7-X en
exploitatie van de bestaande installaties in de Euratom-associatie; gecoördineerde activiteiten op het gebied van technologisch onderzoek, met name onderzoek naar fusiematerialen.
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Met de voltooiing van de ÐNext step komen belangrijke menselijke
en financiºle hulpbronnen beschikbaar. De huidige inspanningen
van de Europese Euratom-partners op het gebied van kernfusie
moeten dienovereenkomstig worden bijgesteld, zodra een besluit
over de bouw van ITER is genomen.
2.

ANDERE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN NUCLEAIRE VEILIGHEID EN VEILIGHEIDSCONTROLE
Op basis van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en bij
wijze van ondersteuning van het beleid van de Unie op het gebied
van gezondheid, energie en milieu:
 Onderzoek op het gebied van stralingsbescherming, meer in
het bijzonder de kwantificering van de risico’s in verband met
lage blootstellingsniveaus.
 Innoverende ontwerp-studies voor nieuwe en veilige procØdØs
voor het gebruik van kernenergie.
 Onderwijs en opleiding op het gebied van nucleaire veiligheid
en stralingsbescherming.

3.

ACTIVITEITEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM
VOOR ONDERZOEK
Overeenkomstig zijn taak om wetenschappelijke en technische
ondersteuning te leveren voor het beleid van de Unie, zal het
GCO zijn activiteiten concentreren op de volgende gebieden.

3.1. Nucleaire veiligheid en veiligheidscontrole

3.

NUCLEAIRE ACTIVITEITEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
CENTRUM VOOR ONDERZOEK
Overeenkomstig zijn taak om wetenschappelijke en technische
ondersteuning te leveren voor het beleid van de Unie, zal het
zwaartepunt van de activiteiten van het GCO liggen op het volgende. De belangrijkste doelstelling is de verdere ontwikkeling van
de samenwerking via netwerken, waardoor een brede consensus
over een aantal van deze punten tot stand moet worden gebracht
op Europees en op mondiaal niveau. Speciale aandacht wordt
gegeven aan de samenwerking met de kandidaat-lidstaten. Opleidingsactiviteiten zullen voor het GCO een belangrijk middel vormen om ertoe bij te dragen dat de Gemeenschap kan beschikken
over een toekomstige generatie van wetenschappers met de nodige
bekwaamheden en deskundigheid. De belangrijkste gebieden van
onderzoek zijn de volgende (1):

Ongewijzigd

Behandeling en opslag van afvalstoffen, met name scheidings- en
transmutatietechnieken voor actiniden met een lange levensduur;
stralingsbescherming; veiligheid van de bestaande reactoren (met
prioriteit voor reactoren in de kandidaat-lidstaten) en de nieuwe
generatie reactoren; controle op splijtstoffen en steun voor de
non-proliferatie daarvan, follow-up van de werkzaamheden voor
de ontmanteling van verouderde nucleaire installaties.
3.2. Metingen en referentiematerialen
Radionucleïdenmetrologie, met name bij lage activiteit en ringanalyse in het kader van netwerken van toplaboratoria; interactie
van neutronen en materie voor het verkrijgen van basisgegevens
voor de bestudering van de transmutatie van afvalstoffen en de
ontwikkeling van nieuwe systemen.

___________
(1) Daarnaast kan het GCO deelnemen aan alle onderzoekactiviteiten, op dezelfde
basis als de nationale onderzoekorganisaties (bijv. via uitnodigingen tot het
indienen van voorstellen).
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen, het toezicht en de geneesmiddelenbewaking met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot
oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling
(2002/C 75 E/12)
COM(2001) 404 def.  2001/0252(COD)
(Door de Commissie ingediend op 26 november 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 en artikel 152, lid 4, onder
b),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

mene beginselen van toepassing op de gecentraliseerde
procedure moeten worden behouden.
(4) Voorts moeten, nu het Europees Parlement en de Raad
Richtlijn 2001/83/EG van 23 oktober 2001 tot vaststelling
van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en Richtlijn 2001/82/EG van
23 oktober 2001 tot vaststelling van een communautair
wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik hebben vastgesteld, alle verwijzingen in Verordening (EEG) nr. 2309/93 naar de gecodificeerde richtlijnen worden bijgewerkt.

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de
Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire
procedures voor het verlenen van vergunningen voor en
het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees
Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (1) bepaalt dat
de Commissie binnen zes jaar na de inwerkingtreding van
die verordening een algemeen verslag publiceert over de
ervaring die is opgedaan met de toepassing van de procedures die met name in die verordening zijn vastgesteld.
(2) In het licht van het verslag van de Commissie over de
opgedane ervaring is het noodzakelijk gebleken de procedures voor het verlenen van vergunningen voor het in de
handel brengen van geneesmiddelen in de Gemeenschap
te verbeteren en bepaalde administratieve aspecten van het
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling te
wijzigen.
(3) Uit de conclusies van bovengenoemd verslag blijkt dat het
bij de wijzigingen die in de bij Verordening (EEG)
nr. 2309/93 ingevoerde gecentraliseerde procedure moeten worden aangebracht, gaat om verbeteringen in de
wijze van uitvoering van de procedure en om aanpassingen teneinde rekening te houden met de vermoedelijke
ontwikkeling van de wetenschap en de techniek, alsmede
met de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie. Uit
hetzelfde verslag blijkt dat de eerder al vastgestelde alge(1) PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 649/98 van de Commissie (PB L 88 van 24.3.1998,
blz. 7).

(5) Ter wille van de duidelijkheid dient de genoemde verordening te worden vervangen door een nieuwe verordening.
(6) Het is wenselijk de bij de ingetrokken communautaire
wetgeving ingevoerde communautaire overlegprocedure
voorafgaande aan elk nationaal besluit betreffende een
met behulp van hoogwaardige technieken vervaardigd geneesmiddel, te behouden.
(7) Uit de ervaring die is opgedaan sinds de vaststelling van
Richtlijn 87/22/EEG van de Raad van 22 december
1986 (2), is gebleken dat een verplichte gecentraliseerde
communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor met behulp van hoogwaardige technieken
vervaardigde geneesmiddelen, met name met behulp van
biotechnologie verkregen geneesmiddelen, moet worden
ingevoerd, teneinde het hoge niveau van wetenschappelijke beoordeling van deze geneesmiddelen in de Gemeenschap te behouden, en aldus het vertrouwen van de
patiºnten en de medische beroepen in deze beoordeling
te bewaren. Dit is in het bijzonder van belang gelet op de
opkomst van nieuwe therapieºn, zoals gentherapie en
daarmee samenhangende celtherapieºn en de xenogene
somatische therapie. Deze aanpak moet worden behouden, met name om de goede werking van de interne
markt in de farmaceutische sector te garanderen.
(8) Met het oog op de harmonisering van de interne markt
voor nieuwe geneesmiddelen is het eveneens wenselijk
deze procedure verplicht te stellen voor elk geneesmiddel
dat bedoeld is om aan mensen of dieren te worden toegediend en dat een volkomen nieuwe werkzame stof bevat, dat wil zeggen een stof waarvoor in de Gemeenschap
nog geen vergunning is verleend.
(2) PB L 15 van 17.1.1987, blz. 38. Richtlijn ingetrokken bij Richtlijn
93/41/EEG (PB L 214 van 24.8.1993, blz. 40).

C 75 E/190

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

(9) Op het gebied van de geneesmiddelen voor menselijk
gebruik moet ook in de gevallen waarin het gebruik van
ØØn enkele procedure een meerwaarde voor de patiºnt
oplevert, worden voorzien in facultatieve toegang tot de
gecentraliseerde procedure. Deze procedure moet facultatief blijven voor geneesmiddelen die, hoewel zij niet onder
de genoemde categorieºn vallen, toch een therapeutische
innovatie vormen. Het is ook wenselijk deze procedure
toegankelijk te maken voor geneesmiddelen die, ofschoon
zij niet Ðinnoverend zijn, een voordeel voor de maatschappij of voor de patiºnten kunnen opleveren indien
daarvoor meteen op communautair niveau een vergunning wordt verleend, bijvoorbeeld voor bepaalde geneesmiddelen die zonder medisch recept worden geleverd. Dit
facultatieve karakter kan worden uitgebreid tot de generieke preparaten van geneesmiddelen waarvoor de Gemeenschap een vergunning heeft verleend, aangezien de
bij de beoordeling van het referentiegeneesmiddel bereikte
harmonisatie en de resultaten van deze beoordeling in elk
geval behouden blijven.
(10) Op het gebied van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik moet worden voorzien in de goedkeuring
van administratieve maatregelen, teneinde rekening te
houden met de specifieke kenmerken van dit gebied die
met name zijn toe te schrijven aan de regionale verspreiding van bepaalde ziekten. Voorts moeten de geneesmiddelen die worden gebruikt in het kader van de communautaire bepalingen inzake profylaxe tegen besmettelijke veeziekten, binnen de werkingssfeer van de gecentraliseerde procedure worden gebracht.
(11) In het belang van de volksgezondheid moeten besluiten
tot het verlenen van vergunningen in het kader van de
gecentraliseerde procedure worden genomen op basis van
de objectieve wetenschappelijke criteria kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het desbetreffende geneesmiddel, met uitsluiting van elke economische of andere overweging. De lidstaten moeten echter, bij wijze van uitzondering, het gebruik op hun grondgebied van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die objectief omschreven
beginselen van openbare orde of openbare zedelijkheid
aantasten, kunnen verbieden. Verder kan de Gemeenschap
geen vergunning voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik verlenen indien het gebruik ervan in strijd
is met de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde regels.
(12) Er dient te worden bepaald dat de criteria kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid die in de Richtlijnen
2001/83/EG en 2001/82/EG worden gehanteerd, tevens
gelden voor geneesmiddelen waarvoor de Gemeenschap
een vergunning verleent.
(13) De Gemeenschap moet beschikken over de middelen om
een wetenschappelijke beoordeling te kunnen verrichten
van de geneesmiddelen die volgens de gecentraliseerde
communautaire vergunningsprocedures worden aangeboden. Voorts moeten, teneinde zorg te dragen voor een
daadwerkelijke harmonisering van de bestuursrechtelijke
besluiten die door de lidstaten worden genomen met betrekking tot geneesmiddelen die volgens de gedecentraliseerde vergunningsprocedures worden aangeboden, aan
de Gemeenschap de nodige middelen worden verstrekt om
bij een verschil van inzicht tussen lidstaten betreffende de
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kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen, tot een oplossing tot komen.
(14) Er moet derhalve een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, hierna ÐBureau genoemd, worden
ingesteld.
(15) De structuur en de werking van de gezamenlijke organen
waaruit het Bureau is samengesteld, moeten op zodanige
wijze worden ontworpen dat rekening wordt gehouden
met de noodzaak van voortdurende vernieuwing van de
wetenschappelijke expertise, de noodzaak van samenwerking tussen communautaire instanties en nationale instanties, de noodzaak van een passende vertegenwoordiging
van de civiele samenleving en de toekomstige uitbreiding
van de Europese Unie.
(16) De voornaamste taak van het Bureau moet erin bestaan
wetenschappelijk advies van de best mogelijke kwaliteit te
verstrekken aan de instellingen van de Gemeenschap en
aan de lidstaten, zodat deze de bevoegdheden kunnen
uitoefenen die hun door de communautaire wetgeving
op het gebied van geneesmiddelen, het verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen en de geneesmiddelenbewaking worden verleend. Pas na een eenvormige wetenschappelijke beoordeling op het hoogst mogelijke niveau
van de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van
met behulp van hoogwaardige technieken vervaardigde
geneesmiddelen, die door het Bureau moet worden verricht, mag door de Gemeenschap een vergunning voor het
in de handel brengen worden verleend door middel van
een snelle procedure die nauwe samenwerking tussen de
Commissie en de lidstaten garandeert.
(17) Teneinde te zorgen voor nauwe samenwerking tussen het
Bureau en de wetenschappers die in de lidstaten werkzaam zijn, dient te worden bepaald dat de raad van beheer
op zodanige wijze moet worden samengesteld dat de bevoegde instanties van de lidstaten nauw worden betrokken
bij het algemene beheer van het communautaire systeem
voor het verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen
door de oprichting van een adviesraad, toegevoegd aan de
directeur van het Bureau.
(18) De uitsluitende verantwoordelijkheid voor het opstellen
van de adviezen van het Bureau over alle aangelegenheden
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik dient
te worden verleend aan een ComitØ voor geneesmiddelen
voor menselijk gebruik. Voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik dient deze verantwoordelijkheid te
worden verleend aan een ComitØ voor geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik. Voor weesgeneesmiddelen
dient deze taak te berusten bij het ComitØ voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 141/2000
van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
1999 inzake weesgeneesmiddelen (1). [Wat ten slotte geneesmiddelen op basis van planten betreft, dient deze verantwoordelijkheid te worden toegekend aan het bij Richtlijn 2001/83/EG ingestelde ComitØ voor geneesmiddelen
op basis van planten.]
(19) De oprichting van het Bureau maakt het mogelijk de
wetenschappelijke rol en de onafhankelijkheid van deze
comitØs te versterken, met name door de oprichting van
een permanent technisch en administratief secretariaat.
(1) PB L 18 van 22.1.2000, blz. 1.
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(20) Het werkterrein van de wetenschappelijke comitØs moet
worden uitgebreid en hun werkwijze en samenstelling
gemoderniseerd. Aan de toekomstige aanvragers van vergunningen voor het in de handel brengen moet in het
algemeen grondige wetenschappelijke voorlichting worden
gegeven. Voorts moeten structuren tot stand worden gebracht die de ontwikkeling van de voorlichting aan ondernemingen mogelijk maken. De comitØs moeten sommige
van hun beoordelingstaken kunnen delegeren aan permanente werkgroepen die openstaan voor te dien einde aangewezen deskundigen uit wetenschappelijke kringen, terwijl zij niettemin de volledige verantwoordelijkheid voor
het uitgebrachte wetenschappelijke advies behouden. De
bezwaarprocedures moeten worden aangepast, teneinde
de rechten van de aanvrager beter te vrijwaren.
(21) Het aantal leden van de wetenschappelijke comitØs die in
de gecentraliseerde procedure een rol spelen, moet op
zodanige wijze worden vastgesteld dat deze comitØs na
de uitbreiding van de Europese Unie niet te groot worden
om nog efficiºnt te kunnen functioneren.
(22) Voorts moet de rol van de wetenschappelijke comitØs
worden versterkt zodat het Bureau actief aanwezig kan
zijn in het kader van de internationale wetenschappelijke
dialoog en bepaalde noodzakelijk geworden activiteiten
kan ontplooien, met name inzake internationale wetenschappelijke harmonisatie en technische samenwerking
met de Wereldgezondheidsorganisatie.
(23) Daarnaast moeten, teneinde een betere rechtszekerheid te
waarborgen, de bevoegdheden inzake de regels betreffende
de transparantie van de werkzaamheden van het Bureau
nader worden omschreven, moeten bepaalde voorwaarden
voor het in de handel brengen van een geneesmiddel
waarvoor de Gemeenschap een vergunning heeft verleend,
nader worden bepaald, moet aan het Bureau controlebevoegdheid worden verleend inzake de distributie van geneesmiddelen waarvoor een communautaire vergunning is
verleend, en moeten sancties en de wijze van toepassing
van deze sancties worden bepaald voor het geval dat de
bepalingen van deze verordening en de voorwaarden die
zijn opgenomen in de vergunningen die in het kader van
de door de verordening vastgestelde procedures worden
afgegeven, niet worden nageleefd.
(24) Tevens is het nodig maatregelen te treffen voor het toezicht op de geneesmiddelen waarvoor de Gemeenschap
een vergunning heeft verleend, en in het bijzonder voor
het intensieve toezicht op de bijwerkingen van deze geneesmiddelen in het kader van communautaire activiteiten
inzake geneesmiddelenbewaking, zodat elk geneesmiddel
dat in normale gebruiksomstandigheden een onaanvaardbaar hoog risico oplevert, snel uit de handel kan worden
genomen.
(25) Teneinde de doeltreffendheid van het markttoezicht te
vergroten, moet het Bureau worden belast met de coördinatie van de activiteiten van de lidstaten op het gebied
van geneesmiddelenbewaking. Er moet een aantal bepalingen worden ingevoerd om strenge en doeltreffende procedures voor geneesmiddelenbewaking vast te stellen, de
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bevoegde instantie in staat te stellen voorlopige noodmaatregelen te treffen, waaronder het wijzigen van de
vergunning voor het in de handel brengen, en om op
elk moment de verhouding voordelen/risico’s van een geneesmiddel opnieuw te kunnen beoordelen.

(26) Ook moet aan de Commissie, in nauwe samenwerking
met het Bureau en na overleg met de lidstaten, worden
belast met de coördinatie van de uitvoering van de verschillende toezichttaken die de lidstaten verrichten, in het
bijzonder het verstrekken van informatie over geneesmiddelen en de controle op de inachtneming van goede fabricagepraktijken, goede laboratoriumpraktijken en goede
klinische praktijken.

(27) Er moet worden voorzien in een gecoördineerde toepassing van de communautaire procedures voor het verlenen
van vergunningen voor geneesmiddelen en de nationale
procedures van de lidstaten, die reeds in ruime mate
zijn geharmoniseerd bij Richtlijn 2001/83/EG en Richtlijn
2001/82/EG. De werking van de bij deze verordening
vastgestelde procedures moet in het licht van de opgedane
ervaring ten minste om de tien jaar opnieuw worden
bezien.

(28) Teneinde met name aan de gewettigde verwachtingen van
de patiºnten te beantwoorden en rekening te houden met
de steeds snellere ontwikkeling van de wetenschap en de
therapieºn, moeten snellere beoordelingsprocedures worden ingevoerd voor geneesmiddelen die van groot therapeutisch belang zijn, en procedures voor het verkrijgen
van tijdelijke vergunningen die aan bepaalde, jaarlijks herzienbare voorwaarden gebonden zijn. Op het gebied van
de geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet ook, telkens waar mogelijk, voor een gemeenschappelijke aanpak
worden gekozen met betrekking tot de criteria en de voorwaarden voor Ðcompassionate use van nieuwe geneesmiddelen, zulks in het kader van de wetgevingen van de
lidstaten.

(29) Naar voorbeeld van wat thans in Richtlijn 2001/83/EG en
Richtlijn 2001/82/EG is bepaald, moet de geldigheidsduur
van een communautaire vergunning voor het in de handel
brengen onbeperkt zijn. Overigens moet elke vergunning
die gedurende twee opeenvolgende jaren niet wordt gebruikt, dat wil zeggen die gedurende die periode niet heeft
geleid tot het in de handel brengen van een geneesmiddel
in de Gemeenschap, worden geacht haar geldigheid te
hebben verloren, teneinde met name de administratieve
lasten te vermijden die aan de instandhouding van dergelijke vergunningen zijn verbonden.

(30) Geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit genetisch
gemodificeerde organismen bestaan, kunnen risico’s voor
het milieu opleveren. Voor deze producten moet dan ook
worden voorzien in een soortgelijke milieurisicobeoordeling als bedoeld in Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de
doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn

C 75 E/192

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

90/220/EEG van de Raad (1), naast de beoordeling van de
kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van het desbetreffende product in het kader van een eenvormige
communautaire procedure.
(31) Daar de meeste maatregelen die nodig zijn ter uitvoering
van de onderhavige verordening maatregelen van individuele strekking zijn, dient de raadplegingsprocedure van
artikel 3 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) dan wel de beheersprocedure
van artikel 4 van dat besluit te worden toegepast. Maatregelen van algemene strekking in de zin van artikel 2 van
genoemd besluit dienen volgens de regelgevingsprocedure
van artikel 5 van dat besluit te worden vastgesteld,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Artikel 3
1.
Een in bijlage I genoemd geneesmiddel mag in de Gemeenschap slechts in de handel worden gebracht indien de
Gemeenschap daarvoor overeenkomstig deze verordening een
vergunning voor het in de handel brengen heeft afgegeven.
2.
Voor elk niet in bijlage I genoemd geneesmiddel kan de
Gemeenschap overeenkomstig deze verordening een vergunning voor het in de handel brengen afgeven, mits de aanvrager
aantoont dat dit geneesmiddel een belangrijke innovatie uit
therapeutisch, wetenschappelijk of technisch oogpunt inhoudt
of dat de afgifte van een vergunning overeenkomstig deze verordening voor de patiºnten of uit het oogpunt van de diergezondheid op communautair niveau van belang is.
Een dergelijke vergunning kan ook worden afgegeven voor
immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik tegen dierziekten waarvoor communautaire profylactische maatregelen gelden.

TITEL I
DEFINITIES EN WERKINGSSFEER
Artikel 1
Deze verordening heeft tot doel de vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen, het toezicht en de geneesmiddelenbewaking met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, alsmede de oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, hierna ÐBureau genoemd.
Deze verordening doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van
de autoriteiten van de lidstaten ter zake van de vaststelling van
de prijzen van geneesmiddelen, noch ter zake van de opneming
van geneesmiddelen in het toepassingsgebied van de nationale
stelsels van ziektekostenverzekering of van socialezekerheidsregelingen op grond van gezondheids-, economische en sociale
voorschriften. De lidstaten beschikken met name over de mogelijkheid uit de vergunning voor het in de handel brengen die
therapeutische indicaties en verpakkingsgrootten te kiezen
welke door hun socialezekerheidsorganisaties zullen worden
gedekt.

3.
Voor een generiek geneesmiddel van een geneesmiddel
waarvoor de Gemeenschap een vergunning heeft verleend, kunnen de bevoegde instanties van de lidstaten overeenkomstig
Richtlijn 2001/83/EG en Richtlijn 2001/82/EG onder de volgende voorwaarden een vergunning verlenen:
a) de aanvraag van een vergunning wordt ingediend op grond
van artikel 10 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 13 van
Richtlijn 2001/82/EG;
b) de samenvatting van de productkenmerken stemt op alle
punten overeen met die van het geneesmiddel waarvoor
de Gemeenschap een vergunning heeft verleend;
c) het generieke geneesmiddel is in alle lidstaten waar de aanvraag is ingediend, onder dezelfde naam toegelaten.
4.
Na raadpleging van het bevoegde comitØ van het bij artikel 49 opgerichte Bureau kan bijlage I opnieuw worden bezien in het licht van de technische en wetenschappelijke vooruitgang, teneinde daarin de noodzakelijke wijzigingen aan te
brengen. Deze wijzigingen worden overeenkomstig de in artikel
77, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Artikel 2
De definities van artikel 1 van Richtlijn 2001/83/EG en die van
artikel 1 van Richtlijn 2001/82/EG gelden eveneens voor deze
verordening.
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van de in deze verordening bedoelde geneesmiddelen moet in
de Gemeenschap gevestigd zijn. Hij is verantwoordelijk voor
het in de handel brengen van deze geneesmiddelen.
(1) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. . . ./2002 van het Europees Parlement en de
Raad van . . . [betreffende de traceerbaarheid van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van voor menselijke
voeding bestemde producten, enz.] (PB L . . . van . . ., blz. . . .).
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Artikel 4
1.
Ter verkrijging van de in artikel 3 bedoelde vergunning
voor het in de handel brengen wordt een aanvraag bij het
Bureau ingediend.
2.
De Gemeenschap verleent de vergunningen voor het in de
handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en
houdt op deze vergunningen toezicht overeenkomstig titel II.
3.
De Gemeenschap verleent de vergunningen voor het in de
handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en houdt op deze vergunningen toezicht overeenkomstig
titel III.
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TITEL II
VERGUNNINGEN VOOR EN TOEZICHT OP
GENEESMIDDELEN VOOR MENSELIJK GEBRUIK
HOOFDSTUK I
INDIENING EN BEHANDELING VAN DE
VERGUNNINGAANVRAAG  AFGIFTE VAN DE VERGUNNING

Artikel 5
1.
Er wordt een ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik ingesteld. Dit ComitØ ressorteert onder het Bureau.
2.
Onverminderd artikel 50 en andere taken die krachtens
het Gemeenschapsrecht aan het ComitØ voor geneesmiddelen
voor menselijk gebruik kunnen worden opgelegd, wordt dit
comitØ belast met de opstelling van het advies van het Bureau
over elk vraagstuk inzake de ontvankelijkheid van de volgens
de gecentraliseerde procedure ingediende dossiers, de afgifte, de
wijzigingen, de schorsing of intrekking van een vergunning
voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor
menselijk gebruik, overeenkomstig de bepalingen van deze titel,
alsmede de geneesmiddelenbewaking.
3.
Op verzoek van de directeur van het Bureau of van de
vertegenwoordiger van de Commissie brengt het ComitØ voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik ook advies uit over
wetenschappelijke vraagstukken betreffende de beoordeling
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
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d) de resultaten van alle voor onderzoek- of ontwikkelingsdoeleinden verrichte onderzoekingen.
De artikelen 13 tot en met 24 van Richtlijn 2001/18/EG zijn
niet van toepassing op geneesmiddelen voor menselijk gebruik
die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan.
3.
Het Bureau draagt er zorg voor dat het advies van het
ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik binnen
210 dagen na de ontvangst van een geldige aanvraag wordt
uitgebracht.
Voor een geneesmiddel voor menselijk gebruik dat geheel of
gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaat,
moeten in het advies van het ComitØ de veiligheidseisen met
betrekking tot het milieu, zoals vastgesteld bij Richtlijn
2001/18/EG, in acht worden genomen. Bij de beoordeling
van aanvragen van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of
gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan,
wordt door de rapporteur het nodige overleg gepleegd met
de instanties die overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG door
de Gemeenschap of de lidstaten zijn ingesteld.
4.
De Commissie stelt voor de vorm waarin de aanvraag
voor een vergunning moet worden ingediend, in overleg met
het Bureau, de lidstaten en de belanghebbende partijen gedetailleerde richtsnoeren op.

Artikel 6
1.
Elke aanvraag van een vergunning voor een geneesmiddel
voor menselijk gebruik bevat specifiek en exhaustief de in de
artikelen 8, lid 3, 10 bis en 11 en in bijlage I van Richtlijn
2001/83/EG genoemde gegevens en bescheiden. Bij deze gegevens en bescheiden wordt rekening gehouden met het unieke
en communautaire karakter van de aangevraagde vergunning,
en met name met het gebruik van ØØn enkele naam voor het
geneesmiddel.
De aanvraag moet ook vergezeld gaan van de aan het Bureau
verschuldigde vergoeding voor de behandeling van de aanvraag.
2.
Voor een geneesmiddel voor menselijk gebruik dat geheel
of gedeeltelijk bestaat uit genetisch gemodificeerde organismen
in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2001/18/EG, gaat de aanvraag vergezeld van:
a) een afschrift van de schriftelijke toestemming van de bevoegde instanties voor de doelbewuste introductie van de
genetisch gemodificeerde organismen in het milieu voor
onderzoek- en ontwikkelingsdoeleinden, in de gevallen
waarin zulks bij deel B van Richtlijn 2001/18/EG of deel
B van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1) is voorgeschreven;
b) het volledige technische dossier met de krachtens de bijlagen
III en IV van Richtlijn 2001/18/EG vereiste informatie;
c) de milieurisicobeoordeling overeenkomstig de beginselen
van bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG;
(1) PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15.

Artikel 7
Ter voorbereiding van zijn advies:
a) gaat het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik na of de overeenkomstig artikel 6 ingediende gegevens
en bescheiden in overeenstemming zijn met de voorschriften van Richtlijn 2001/83/EG en of aan de bij deze verordening gestelde voorwaarden voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel is voldaan;
b) kan het ComitØ een staatslaboratorium of een daartoe aangewezen laboratorium verzoeken het geneesmiddel voor
menselijk gebruik, de grondstoffen en zo nodig de tussenproducten of andere bestanddelen te onderzoeken, teneinde
te waarborgen dat de door de fabrikant gebruikte en in de
aanvraag beschreven controlemethoden toereikend zijn;
c) kan het ComitØ de aanvrager verzoeken binnen een vastgestelde termijn de gegevens die de aanvraag vergezellen,
aan te vullen.
Indien het ComitØ van de in de eerste alinea, onder c),
bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, wordt de in artikel
6, lid 3, eerste alinea, vastgestelde termijn opgeschort totdat
aan het verzoek om aanvullende gegevens is voldaan. Die
termijn wordt eveneens opgeschort voor de tijdsduur die de
aanvrager ter voorbereiding van een mondelinge of schriftelijke toelichting wordt toegestaan.
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Artikel 8
1.
Na ontvangst van een schriftelijk verzoek van het ComitØ
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik verstrekt de lidstaat de gegevens die bevestigen dat de fabrikant van een geneesmiddel of de importeur die dit geneesmiddel uit een derde
land invoert, in staat is om dit geneesmiddel te produceren
en/of de nodige controleproeven uit te voeren overeenkomstig
de uit hoofde van artikel 6 verstrekte gegevens en bescheiden.
2.
Indien het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik het met het oog op de afwikkeling van de aanvraag
noodzakelijk acht, kan het de aanvrager verplichten een specifieke inspectie van de productie-inrichting voor het desbetreffende geneesmiddel toe te staan.
De inspectie, die binnen de in artikel 6, lid 3, eerste alinea,
vastgestelde termijn moet zijn voltooid, wordt verricht door ter
zake gekwalificeerde inspecteurs van de lidstaat. Zij kunnen
zich zo nodig doen vergezellen van een door het ComitØ aangewezen rapporteur of deskundige.
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een rapport met een beschrijving van de beoordeling van het
geneesmiddel door het ComitØ en van de redenen van de genomen besluiten.
4.
Wanneer over de verlening van de vergunning voor het in
de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel positief
advies wordt uitgebracht, worden bij het advies de volgende
documenten gevoegd:
a) een ontwerp-samenvatting van de productkenmerken, als
bedoeld in artikel 11 van Richtlijn 2001/83/EG;
b) bijzonderheden omtrent voorwaarden of beperkingen die
aan de levering of het gebruik van het desbetreffende geneesmiddel dienen te worden gesteld, met inbegrip van de
voorwaarden waarop het geneesmiddel aan patiºnten mag
worden verstrekt, overeenkomstig de criteria in titel VI van
Richtlijn 2001/83/EG;
c) de door de aanvrager voorgestelde ontwerp-tekst voor de
etikettering en de bijsluiter in de bij titel V van Richtlijn
2001/83/EG voorgeschreven vorm;

Artikel 9
1.
Het Bureau stelt de aanvrager onverwijld in kennis indien
het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van
oordeel is dat:

d) het beoordelingsrapport.

Artikel 10
a) de aanvraag niet aan de in deze verordening vervatte criteria
voor de afgifte van een vergunning voldoet;
b) de door de aanvrager ingediende samenvatting van de productkenmerken dient te worden gewijzigd;
c) het etiket of de bijsluiter van het product niet in overeenstemming is met titel V van Richtlijn 2001/83/EG;
d) de vergunning onder de in artikel 13, leden 4 en 5, bedoelde voorwaarden dient te worden verleend.
2.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van het in lid 1 bedoelde advies kan de aanvrager het Bureau schriftelijk in kennis
stellen van zijn voornemen om bezwaar aan te tekenen. In dat
geval zendt hij binnen zestig dagen na ontvangst van het advies
een gedetailleerd bezwaarschrift naar het Bureau.
Binnen zestig dagen na ontvangst van het bezwaarschrift beziet
het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik zijn
advies opnieuw overeenkomstig het bepaalde in artikel 55, lid
1, tweede alinea. De redenen waarop de beslissing over het
bezwaarschrift stoelt, worden bij het definitieve advies gevoegd.
3.
Binnen dertig dagen na de vaststelling van het definitieve
advies van het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik zendt het Bureau dit advies naar de Commissie, naar
de lidstaten en naar de aanvrager. Het advies gaat vergezeld van

1.
Binnen dertig dagen na ontvangst van het in artikel 5, lid
2, bedoelde advies stelt de Commissie een ontwerp op van de
met betrekking tot de aanvraag vast te stellen beschikking.
Indien de ontwerp-beschikking inhoudt dat een vergunning
voor het in de handel brengen wordt verleend, worden de in
artikel 9, lid 4, eerste alinea, onder a), b) en c), bedoelde documenten bij dit ontwerp gevoegd of wordt ernaar verwezen.
Indien de ontwerp-beschikking afwijkt van het advies van het
Bureau, voegt de Commissie een gedetailleerde uiteenzetting
van de redenen voor de afwijkingen bij.
De ontwerp-beschikking wordt aan de lidstaten en aan de aanvrager toegezonden.
2.
De Commissie geeft een definitieve beschikking overeenkomstig de in artikel 77, lid 3, bedoelde procedure indien de
ontwerp-beschikking overeenstemt met het advies van het Bureau.
De Commissie geeft een definitieve beschikking overeenkomstig
de in artikel 77, lid 4, bedoelde procedure indien de ontwerpbeschikking niet overeenstemt met het advies van het Bureau.
3.
Het reglement van orde van het in artikel 77, lid 1, bedoelde Permanent ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik wordt aangepast om rekening te houden met de taken
waarmee het bij deze verordening wordt belast.
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Die aanpassingen behelzen het volgende:
a) het advies van het Permanent ComitØ wordt schriftelijk verkregen;
b) de lidstaten beschikken over een termijn van vijftien dagen
om schriftelijke opmerkingen over de ontwerp-beschikking
bij de Commissie in te dienen. Indien de besluitvorming
echter een dringend karakter heeft, kan de voorzitter naar
gelang van de urgentie een kortere termijn vaststellen;
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geneesmiddelenregister en krijgen een nummer dat op de verpakking moet worden vermeld.
2.
De verlening van een vergunning voor het in de handel
brengen wordt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt, onder vermelding van met name de datum
van toekenning en het nummer dat het geneesmiddel in het
communautaire register heeft.

c) de lidstaten kunnen schriftelijk, naar behoren met redenen
omkleed, verzoeken dat het Permanent ComitØ de in lid 1
bedoelde ontwerp-beschikking in plenaire vergadering bespreekt.

3.
Het Bureau publiceert het door het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik opgestelde rapport van de
beoordeling van het geneesmiddel voor menselijk gebruik en
de redenen die aan zijn advies ten grondslag liggen, waaruit
evenwel alle gegevens van commercieel vertrouwelijke aard
worden weggelaten.

4.
Indien de schriftelijke opmerkingen van een lidstaat volgens de Commissie belangrijke nieuwe vragen van wetenschappelijke of technische aard doen rijzen waarop in het advies van
het Bureau niet was ingegaan, schorst de voorzitter de procedure en verwijst hij de aanvraag voor verdere behandeling naar
het Bureau.

4.
Nadat een vergunning voor het in de handel brengen is
verleend, deelt de houder van deze vergunning aan het Bureau
de data mee waarop het geneesmiddel voor menselijk gebruik
in de lidstaten daadwerkelijk in de handel zal worden gebracht,
rekening houdend met de verschillende aanbiedingsvormen
waarvoor een vergunning is verleend.

5.
De Commissie stelt volgens de in artikel 77, lid 2, bedoelde procedure de nodige uitvoeringsbepalingen voor lid 3
vast.

Hij stelt het Bureau eveneens in kennis wanneer dit geneesmiddel niet langer te koop wordt aangeboden.

6.
Het Bureau zorgt voor de verspreiding van de in artikel 9,
lid 4, onder a), b) en c), bedoelde documenten.

Artikel 11
1.
De vergunning voor het in de handel brengen wordt
geweigerd, indien na verificatie van de overeenkomstig artikel
6 ingediende gegevens en bescheiden blijkt dat de kwaliteit, de
veiligheid of de werkzaamheid van het geneesmiddel voor menselijk gebruik niet afdoende of voldoende door de aanvrager is
aangetoond.
De vergunning wordt eveneens geweigerd, indien de krachtens
artikel 6 door de aanvrager ingediende gegevens en bescheiden
onjuist zijn of indien het voorstel van de aanvrager voor het
etiket en de bijsluiter niet in overeenstemming is met titel V
van Richtlijn 2001/83/EG.
2.
Indien de communautaire vergunning voor het in de
handel brengen wordt geweigerd, mag het desbetreffende geneesmiddel in de Gemeenschap niet in de handel worden gebracht.

Artikel 12
1.
Onverminderd artikel 4, lid 4, van Richtlijn 2001/83/EG
is een vergunning voor het in de handel brengen die overeenkomstig deze verordening is verleend, in de gehele Gemeenschap geldig. Uit deze vergunning vloeien in elke lidstaat dezelfde rechten en plichten voort als uit een overeenkomstig
artikel 6 van Richtlijn 2001/83/EG door de betrokken lidstaat
verleende vergunning voor het in de handel brengen.
De geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning is verleend, worden opgenomen in het communautaire

Op verzoek van het Bureau, met name in het kader van de
geneesmiddelenbewaking, verstrekt de houder van de vergunning voor het in de handel brengen alle gegevens over het
afzetvolume van of het aantal recepten voor het desbetreffende
geneesmiddel op communautair niveau en per lidstaat.

Artikel 13
1.
Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 is de
vergunning voor onbeperkte tijd geldig.
2.
Wanneer een geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning is afgegeven, in de Gemeenschap niet
daadwerkelijk in de handel wordt gebracht binnen de twee
jaar die volgen op de afgifte, verliest de vergunning zijn geldigheid.
3.
Wanneer een geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning is afgegeven en dat reeds in de handel is
gebracht, gedurende twee opeenvolgende jaren in de Gemeenschap niet langer daadwerkelijk in de handel wordt gebracht,
verliest de voor dit geneesmiddel afgegeven vergunning zijn
geldigheid.
4.
Na overleg met de aanvrager kunnen aan de vergunning
specifieke verplichtingen worden verbonden die jaarlijks door
het Bureau opnieuw worden bezien.
In afwijking van lid 1 bedraagt de geldigheidsduur van deze
vergunning ØØn jaar, welke termijn met telkens ØØn jaar kan
worden verlengd.
Bij verordening van de Commissie, die volgens de in artikel 77,
lid 2, bedoelde procedure wordt vastgesteld, wordt bepaald op
welke wijze dergelijke vergunningen worden verleend.

C 75 E/196

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

5.
In de uitzonderlijke omstandigheden waarin een van de
redenen als bedoeld in bijlage I van Richtlijn 2001/83/EG op
een aanvraag van toepassing is, en na overleg met de aanvrager,
kan de vergunning slechts onder welbepaalde voorwaarden
worden verleend. De handhaving van de vergunning is afhankelijk van een jaarlijkse herbeoordeling van deze voorwaarden.
6.
Bij het indienen van de aanvraag van een vergunning
voor het in de handel brengen kan de aanvrager voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik die van groot belang zijn uit
het oogpunt van de volksgezondheid en met name uit het
oogpunt van de therapeutische innovatie, verzoeken om een
versnelde beoordelingsprocedure. Dit verzoek moet naar behoren met redenen worden omkleed.
Indien het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
dit verzoek inwilligt, wordt de in artikel 6, lid 3, eerste alinea,
vermelde termijn tot 150 dagen verkort.
7.
Bij zijn advies voegt het ComitØ voor geneesmiddelen
voor menselijk gebruik een voorstel betreffende de criteria
voor het afgeven van een medisch recept of het gebruik van
de geneesmiddelen voor menselijk gebruik overeenkomstig artikel 70 van Richtlijn 2001/83/EG.
8.
Voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor
overeenkomstig de bepalingen van deze verordening een vergunning is verleend, geldt de in artikel 10, lid 1, van Richtlijn
2001/83/EG bedoelde beschermingstermijn van tien jaar.

Artikel 14
De verlening van een vergunning laat de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de fabrikant of de houder van
de vergunning voor het in de handel brengen op grond van het
in de lidstaten geldende nationale recht onverlet.

HOOFDSTUK 2
TOEZICHT EN SANCTIES

Artikel 15
1.
Na de verlening van de vergunning overeenkomstig deze
verordening houdt de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik
ten aanzien van de in artikel 8, lid 3, onder d) en h), van
Richtlijn 2001/83/EG bedoelde fabricagewijze en controlemethoden rekening met de technische en wetenschappelijke vooruitgang en brengt hij alle wijzigingen aan die noodzakelijk zijn
om het geneesmiddel met behulp van algemeen aanvaarde wetenschappelijke methoden te vervaardigen en te controleren.
Hij vraagt overeenkomstig deze verordening een vergunning
voor deze wijzigingen aan.
2.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen verstrekt het Bureau, de Commissie en de lidstaten
onverwijld alle nieuwe gegevens die tot wijziging van de in
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de artikelen 8, lid 3, 10 bis en 11 en in bijlage I van Richtlijn
2001/83/EG en de in 9, lid 4, van deze verordening bedoelde
gegevens en bescheiden kunnen leiden.
Hij stelt het Bureau, de Commissie en de lidstaten in het bijzonder onverwijld in kennis van een door de bevoegde instanties van een land waarin het geneesmiddel voor menselijk gebruik in de handel wordt gebracht, opgelegd verbod of opgelegde beperking en van alle andere nieuwe gegevens die op de
beoordeling van de voordelen en risico’s van het desbetreffende
geneesmiddel van invloed zouden kunnen zijn.
3.
Indien de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik voorstelt een wijziging aan te brengen in de in lid 2 bedoelde
gegevens en bescheiden, dient hij daartoe een aanvraag in bij
het Bureau.
4.
De Commissie treft, in overleg met het Bureau, de nodige
regelingen om wijzigingen van de voorwaarden van een vergunning voor het in de handel brengen te onderzoeken.
De Commissie stelt deze regelingen in de vorm van een verordening vast overeenkomstig de in artikel 77, lid 2, bedoelde
procedure.

Artikel 16
1.
Bij in de Gemeenschap vervaardigde geneesmiddelen voor
menselijk gebruik zijn de toezichthoudende instanties de bevoegde instanties van de lidstaat of van de lidstaten die de in
artikel 40 van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde vergunning voor
de vervaardiging van het desbetreffende geneesmiddel hebben
verleend.
2.
Bij uit derde landen ingevoerde geneesmiddelen zijn de
toezichthoudende instanties de bevoegde instanties van de lidstaten waar de in artikel 51, lid 1, onder b), van Richtlijn
2001/83/EG bedoelde controles worden uitgevoerd, tenzij
door de Gemeenschap en het land van uitvoer de nodige regelingen zijn getroffen om te waarborgen dat deze controles in
het land van uitvoer worden verricht en de fabrikant ten aanzien van goede praktijken bij de vervaardiging van een geneesmiddel ten minste even strenge normen hanteert als die welke
door de Gemeenschap zijn vastgesteld.
Een lidstaat kan een andere lidstaat of het Bureau om bijstand
verzoeken.

Artikel 17
1.
De toezichthoudende instanties hebben tot taak om namens de Gemeenschap na te gaan of de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel
voor menselijk gebruik, dan wel de fabrikant of de importeur
in de Gemeenschap, aan de voorschriften van de titels IV en XI
van Richtlijn 2001/83/EG voldoet.
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2.
Indien de Commissie overeenkomstig artikel 122 van
Richtlijn 2001/83/EG in kennis wordt gesteld van ernstige meningsverschillen tussen lidstaten over de vraag of de houder
van de vergunning voor het in de handel brengen van het
geneesmiddel voor menselijk gebruik dan wel een fabrikant
of importeur in de Gemeenschap aan de in lid 1 bedoelde
voorschriften voldoet, kan zij, na overleg met de betrokken
lidstaten, vragen dat een inspecteur van de toezichthoudende
instantie een nieuwe inspectie uitvoert bij de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen, de fabrikant of de
importeur; deze inspecteur wordt vergezeld door twee inspecteurs van lidstaten die geen partij zijn bij het geschil of door
twee door het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik aangewezen deskundigen.

4.
Wanneer onmiddellijk optreden ter bescherming van de
gezondheid van mens of dier, dan wel van het milieu, absoluut
noodzakelijk is, kan een lidstaat op eigen initiatief of op verzoek van de Commissie de toestemming voor het gebruik van
een geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend, op zijn
grondgebied schorsen.

3.
Behoudens eventuele regelingen tussen de Gemeenschap
en derde landen in de zin van artikel 16, lid 2, kan de Commissie, op met redenen omkleed verzoek van een lidstaat of
van het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik,
dan wel op eigen initiatief, een in een derde land gevestigde
fabrikant verzoeken een inspectie toe te staan.

5.
De in lid 4 bedoelde schorsingsmaatregelen kunnen worden gehandhaafd totdat overeenkomstig de in artikel 10, lid 2,
bedoelde procedures een definitieve beschikking is gegeven.

De inspectie wordt uitgevoerd door ter zake gekwalificeerde
inspecteurs uit de lidstaten, die zich door een door het ComitØ
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik aangewezen rapporteur of deskundige kunnen doen vergezellen. Het verslag
van de inspecteurs wordt ter beschikking gesteld van de Commissie, de lidstaten en het ComitØ voor geneesmiddelen voor
menselijk gebruik.

Wanneer de lidstaat op eigen initiatief handelt, stelt hij de
Commissie en het Bureau uiterlijk op de volgende werkdag
na de schorsing van de redenen voor deze handelwijze in
kennis. Het Bureau stelt de andere lidstaten onverwijld in kennis. De Commissie leidt onmiddellijk de in de leden 2 en 3
bedoelde procedure in.

6.
Het Bureau stelt iedere betrokkene die daarom verzoekt,
in kennis van de definitieve beschikking.

HOOFDSTUK 3
GENEESMIDDELENBEWAKING

Artikel 19
Voor de toepassing van dit hoofdstuk is artikel 106, lid 2, van
Richtlijn 2001/83/EG van toepassing.

Artikel 18
1.
Indien de toezichthoudende instanties of de bevoegde
instanties van een andere lidstaat van oordeel zijn dat de fabrikant of de importeur in de Gemeenschap niet meer aan zijn uit
titel IV van Richtlijn 2001/83/EG voortvloeiende verplichtingen
voldoet, stellen zij onverwijld het ComitØ voor geneesmiddelen
voor menselijk gebruik en de Commissie daarvan in kennis met
uitvoerige vermelding van hun redenen en met een voorstel
voor te treffen maatregelen.
Hetzelfde geldt indien een lidstaat of de Commissie van oordeel
is dat ten aanzien van het desbetreffende geneesmiddel een van
de in de titels IX en XI van Richtlijn 2001/83/EG bedoelde
maatregelen moet worden genomen, of indien het ComitØ
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik overeenkomstig
artikel 5 van deze verordening een advies in die zin heeft
uitgebracht.
2.
De Commissie verzoekt het Bureau binnen een door haar
al naar gelang van de dringendheid van de aangelegenheid vast
te stellen termijn advies uit te brengen, teneinde de aangevoerde redenen te onderzoeken. Voor zover mogelijk wordt
de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van het geneesmiddel voor menselijk gebruik verzocht een
mondelinge of schriftelijke toelichting te geven.
3.
De Commissie stelt op advies van het Bureau de nodige
voorlopige maatregelen vast, die onmiddellijk van toepassing
zijn.
Binnen zes maanden wordt de definitieve beschikking vastgesteld overeenkomstig de in artikel 10, lid 2, bedoelde procedures.

Artikel 20
Het Bureau, dat nauw met de overeenkomstig artikel 102 van
Richtlijn 2001/83/EG ingestelde nationale systemen voor geneesmiddelenbewaking samenwerkt, ontvangt alle relevante gegevens over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen
voor menselijk gebruik waarvoor de Gemeenschap overeenkomstig deze verordening een vergunning heeft verleend. Zo
nodig brengt het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik overeenkomstig artikel 5 van deze verordening adviezen over de nodige maatregelen uit.
Die maatregelen kunnen wijzigingen in de vergunning voor het
in de handel brengen inhouden. Zij worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 10, lid 2, bedoelde procedures.
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de bevoegde instanties van de lidstaten dragen er zorg voor
dat alle relevante gegevens over vermoedelijke bijwerkingen
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend, ter kennis van het Bureau worden gebracht overeenkomstig de voorschriften van deze verordening.
Artikel 21
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van een geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend,
wordt voortdurend en zonder onderbreking bijgestaan door
een ter zake gekwalificeerde, voor de geneesmiddelenbewaking
verantwoordelijke persoon.

C 75 E/198

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Deze laatste heeft zijn woonplaats in de Gemeenschap en is
belast met:
a) de totstandbrenging en het beheer van een systeem dat
waarborgt dat gegevens over alle vermoedelijke bijwerkingen die aan het personeel van de onderneming en aan artsenbezoekers worden gemeld, worden verzameld, beoordeeld en geordend zodat zij op ØØn punt in de Gemeenschap voor raadpleging beschikbaar zijn;
b) de opstelling van de in artikel 22, lid 3, bedoelde verslagen
voor de bevoegde instanties van de lidstaten en voor het
Bureau, overeenkomstig de voorschriften van deze verordening;
c) de taak ervoor te zorgen dat snel en volledig wordt voldaan
aan elk verzoek van de bevoegde instanties om aanvullende
gegevens voor de beoordeling van de aan een geneesmiddel
verbonden voordelen en risico’s, met inbegrip van gegevens
over het afzetvolume van of het aantal recepten voor het
desbetreffende geneesmiddel;
d) de verstrekking aan de bevoegde instanties van alle overige
gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de
aan een geneesmiddel verbonden voordelen en risico’s, met
name gegevens betreffende veiligheidsonderzoeken na de
vergunningverlening.

Artikel 22
1.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend, draagt er zorg voor dat van elk vermoeden van ernstige
bijwerkingen op het grondgebied van de Gemeenschap dat hem
ter kennis wordt gebracht door een beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg, aantekening wordt gehouden en dat het onverwijld en uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van de
informatie wordt gemeld aan de lidstaten op het grondgebied
waarvan het incident zich heeft voorgedaan.
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Behalve in uitzonderlijke omstandigheden worden deze bijwerkingen in de vorm van een verslag langs elektronische weg en
overeenkomstig de in artikel 24 bedoelde richtsnoeren gemeld.
3.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik houdt
gedetailleerde verslagen bij van alle binnen of buiten de Gemeenschap optredende vermoedelijke bijwerkingen die hem
door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg worden gemeld.
Tenzij voor het verlenen van een vergunning voor het in de
handel brengen door de Gemeenschap andere voorwaarden
zijn gesteld, worden deze verslagen in de vorm van een bijgewerkt periodiek verslag betreffende de veiligheid aan het
Bureau en aan de lidstaten voorgelegd op eerste verzoek of
ten minste om de zes maanden tijdens de eerste twee jaar en
eenmaal per jaar tijdens de daaropvolgende twee jaar. Daarna
worden de verslagen om de drie jaar of op eerste verzoek
voorgelegd.
Deze verslagen gaan vergezeld van een wetenschappelijke beoordeling.

Artikel 23
Elke lidstaat draagt er zorg voor dat van elk hem ter kennis
gebracht vermoeden van ernstige bijwerkingen op zijn grondgebied van een geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor
overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend,
aantekening wordt gehouden en dat het onverwijld en uiterlijk
binnen vijftien dagen na ontvangst van de informatie wordt
gemeld aan het Bureau en aan de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor
menselijk gebruik.
Het Bureau zendt de informatie naar de overeenkomstig artikel
102 van Richtlijn 2001/83/EG ingestelde nationale systemen
voor geneesmiddelenbewaking.

Artikel 24
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen
houdt aantekening van alle overige vermoedelijke ernstige bijwerkingen die beantwoorden aan de meldingscriteria overeenkomstig de in artikel 24 bedoelde richtsnoeren en waarvan hij
redelijkerwijs wordt geacht op de hoogte te zijn, en meldt deze
onverwijld en uiterlijk binnen vijftien dagen nadat deze hem ter
kennis zijn gebracht, aan de lidstaten op het grondgebied waarvan het incident zich heeft voorgedaan, en aan het Bureau.
2.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik draagt
er zorg voor dat van elk vermoeden van onverwachte bijwerkingen op het grondgebied van een derde land, onverwijld en
uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van de informatie
aan de lidstaten en aan het Bureau wordt gemeld. De regels
voor de melding van vermoedens van hetzij in de Gemeenschap, hetzij in een derde land optredende onverwachte bijwerkingen die niet ernstig zijn, worden overeenkomstig de in
artikel 77, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

In overleg met het Bureau, de lidstaten en de belanghebbende
partijen stelt de Commissie richtsnoeren op voor de verzameling, de verificatie en de presentatie van de verslagen over de
bijwerkingen.
In overeenstemming met de richtsnoeren gebruiken de houders
van een vergunning voor het in de handel brengen de op
internationaal niveau aanvaarde medische terminologie voor
het toezenden van de verslagen over de bijwerkingen.
In overleg met de lidstaten en de Commissie zet het Bureau een
geautomatiseerd informatienetwerk op met het oog op een
snelle overdracht van gegevens naar de bevoegde instanties
van de Gemeenschap in geval van een alarm in verband met
een fabricagefout of ernstige bijwerkingen en van andere gegevens over geneesmiddelenbewaking met betrekking tot geneesmiddelen waarvoor overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn
2001/83/EG een vergunning is verleend.
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Artikel 25
Het Bureau werkt op het gebied van de internationale geneesmiddelenbewaking samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en zorgt ervoor dat aan de Wereldgezondheidsorganisatie
onverwijld passende en voldoende gegevens worden verstrekt
omtrent de door de Gemeenschap genomen maatregelen die
gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de volksgezondheid in derde landen. Het Bureau zendt de Commissie
en de lidstaten een afschrift van deze gegevens.
Artikel 26
Alle wijzigingen die eventueel in dit hoofdstuk moeten worden
aangebracht om het aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang aan te passen, worden vastgesteld overeenkomstig
de in artikel 77, lid 2, bedoelde procedure.
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vergunning, en met name met het gebruik van ØØn enkele
naam voor het geneesmiddel.
De aanvraag moet vergezeld gaan van de aan het Bureau verschuldigde vergoeding voor de behandeling van de aanvraag.
2.
Voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit genetisch gemodificeerde
organismen in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2001/18/EG,
gaat de aanvraag vergezeld van:
a) een afschrift van de schriftelijke toestemming van de bevoegde instanties voor de doelbewuste introductie van de
genetisch gemodificeerde organismen in het milieu voor
onderzoek- en ontwikkelingsdoeleinden, in de gevallen
waarin zulks bij deel B van Richtlijn 2001/18/EG of deel
B van Richtlijn 90/220/EEG is voorgeschreven;
b) het volledige technische dossier met de krachtens de bijlagen
III en IV van Richtlijn 2001/18/EG vereiste informatie;

TITEL III
VERGUNNINGEN VOOR EN TOEZICHT OP
GENEESMIDDELEN VOOR DIERGENEESKUNDIG
GEBRUIK
HOOFDSTUK I
INDIENING EN BEHANDELING VAN DE
VERGUNNINGAANVRAAG  AFGIFTE VAN DE VERGUNNING

Artikel 27
1.
Er wordt een ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ingesteld. Dit ComitØ ressorteert onder het
Bureau.
2.
Onverminderd artikel 50 en andere taken die krachtens
het Gemeenschapsrecht aan het ComitØ voor geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik kunnen worden opgelegd, met
name in het kader van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de
Raad (1), wordt dit ComitØ belast met de opstelling van het
advies van het Bureau over elk vraagstuk inzake de ontvankelijkheid van de volgens de gecentraliseerde procedure ingediende dossiers, de afgifte, de wijzigingen, de schorsing of de
intrekking van een vergunning voor het in de handel brengen
van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, overeenkomstig de bepalingen van deze titel, alsmede de geneesmiddelenbewaking.
3.
Op verzoek van de directeur van het Bureau of van de
vertegenwoordiger van de Commissie brengt het ComitØ voor
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ook advies uit
over wetenschappelijke vraagstukken betreffende de beoordeling van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

c) de milieurisicobeoordeling overeenkomstig de beginselen
van bijlage II van Richtlijn 2001/18/EG;
d) de resultaten van alle voor onderzoek- of ontwikkelingsdoeleinden verrichte onderzoekingen.
De artikelen 13 tot en met 24 van Richtlijn 2001/18/EG zijn
niet van toepassing op geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde
organismen bestaan.
3.
Het Bureau draagt er zorg voor dat het advies van het
ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
binnen 210 dagen na de ontvangst van een geldige aanvraag
wordt uitgebracht.
Voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik dat geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen
bestaat, moeten in het advies van het ComitØ de veiligheidseisen met betrekking tot het milieu, zoals vastgesteld bij Richtlijn 2001/18/EG, in acht worden genomen. Bij de beoordeling
van aanvragen van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die
geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen
bestaan, wordt door de rapporteur het nodige overleg gepleegd
met de instanties die overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG
door de Gemeenschap of de lidstaten zijn ingesteld.
4.
De Commissie stelt voor de vorm waarin de aanvraag
voor een vergunning moet worden ingediend, in overleg met
het Bureau, de lidstaten en de belanghebbende partijen gedetailleerde richtsnoeren op.
Artikel 29

Artikel 28
1.
Elke aanvraag van een vergunning voor een geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik bevat specifiek en exhaustief de
in de artikelen 12, lid 3, 13 bis en 14 en in bijlage I van
Richtlijn 2001/82/EG bedoelde gegevens en bescheiden. Bij
deze gegevens en bescheiden wordt rekening gehouden met
het unieke en communautaire karakter van de aangevraagde
(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1.

1.

Ter voorbereiding van zijn advies:

a) gaat het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik na of de overeenkomstig artikel 28 ingediende
gegevens en bescheiden in overeenstemming zijn met de
voorschriften van Richtlijn 2001/82/EG en of aan de bij
deze verordening gestelde voorwaarden voor de afgifte
van een vergunning voor het in de handel brengen is voldaan;
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b) kan het ComitØ een staatslaboratorium of een daartoe aangewezen laboratorium verzoeken het geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik, de grondstoffen en zo nodig de
tussenproducten of andere bestanddelen te onderzoeken,
teneinde te waarborgen dat de door de fabrikant gebruikte
en in de aanvraagdocumenten beschreven controlemethoden
toereikend zijn;
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De inspectie, die binnen de in artikel 28, lid 3, eerste alinea,
vastgestelde termijn moet zijn voltooid, wordt verricht door ter
zake gekwalificeerde inspecteurs van de lidstaat. Zij kunnen
zich zo nodig doen vergezellen van een door het ComitØ aangewezen rapporteur of deskundige.
Artikel 31

c) kan het ComitØ vragen dat een communautair referentielaboratorium, een staatslaboratorium of een daartoe aangewezen laboratorium aan de hand van door de aanvrager
verstrekte monsters nagaat of de door de aanvrager overeenkomstig artikel 12, lid 3, onder j), tweede streepje, van
Richtlijn 2001/82/EG voorgestelde analytische detectiemethode voldoening schenkt en geschikt is voor het detecteren van de aanwezigheid van residuen, met name die
waarvan het gehalte hoger is dan het toegestane maximumgehalte aan residuen dat door de Gemeenschap is aanvaard
overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG)
nr. 2377/90;

d) kan het ComitØ de aanvrager verzoeken binnen een vastgestelde termijn de gegevens die de aanvraag vergezellen,
aan te vullen.

Indien het ComitØ van de in de eerste alinea, onder d),
bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, wordt de in artikel
28, lid 3, eerste alinea, vastgestelde termijn opgeschort totdat aan het verzoek om aanvullende gegevens is voldaan.
Die termijn wordt eveneens opgeschort voor de tijdsduur
die de aanvrager ter voorbereiding van een mondelinge of
schriftelijke toelichting wordt toegestaan.

2.
Indien de analysemethode echter niet door een van de
vorengenoemde laboratoria is gecontroleerd in het kader van
de bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 vastgestelde procedures,
moet in het kader van dit artikel opdracht worden gegeven tot
het verrichten van de controle.

Artikel 30
1.
Na ontvangst van een schriftelijk verzoek van het ComitØ
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik verstrekt
de lidstaat de gegevens die bevestigen dat de fabrikant van een
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik of de importeur
die een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik uit een
derde land invoert, in staat is om dit geneesmiddel te produceren en/of de nodige controleproeven uit te voeren overeenkomstig de uit hoofde van artikel 28 verstrekte gegevens en
bescheiden.

2.
Indien het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik het met het oog op de afwikkeling van de
aanvraag noodzakelijk acht, kan het de aanvrager verplichten
een specifieke inspectie van de productie-inrichting voor het
desbetreffende geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik toe
te staan.

1.
Het Bureau stelt de aanvrager onverwijld in kennis indien
het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van oordeel is dat:
a) de aanvraag niet aan de in deze verordening vervatte criteria
voor de afgifte van een vergunning voldoet;
b) de door de aanvrager ingediende samenvatting van de productkenmerken dient te worden gewijzigd;
c) het etiket of de bijsluiter van het product niet in overeenstemming is met titel V van Richtlijn 2001/82/EG;
d) de vergunning onder de in artikel 35, lid 4, bedoelde voorwaarden dient te worden verleend.
2.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van het in lid 1 bedoelde advies kan de aanvrager het Bureau schriftelijk in kennis
stellen van zijn voornemen om bezwaar aan te tekenen. In dat
geval zendt hij binnen zestig dagen na ontvangst van het advies
een gedetailleerd bezwaarschrift naar het Bureau.
Binnen zestig dagen na ontvangst van het bezwaarschrift beziet
het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zijn advies opnieuw overeenkomstig het bepaalde in artikel 55, lid 1, tweede alinea. De redenen waarop de beslissing
over het bezwaarschrift stoelt, worden bij het definitieve advies
gevoegd.
3.
Binnen dertig dagen na de vaststelling van het definitieve
advies van het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zendt het Bureau dit advies naar de Commissie,
naar de lidstaten en naar de aanvrager. Het advies gaat vergezeld van een rapport met een beschrijving van de beoordeling van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
door het ComitØ en van de redenen van de genomen besluiten.
4.
Wanneer over de verlening van de vergunning voor het in
de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik positief advies wordt uitgebracht,
worden bij het advies de volgende documenten gevoegd:
a) een ontwerp-samenvatting van de productkenmerken, als
bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 2001/82/EG. Indien nodig worden daarin de verschillen tussen de in de lidstaten
heersende veterinaire omstandigheden aangegeven;
b) indien het een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
voor toediening aan voor de voedselproductie bestemde
dieren betreft, een opgave van de maximumwaarde voor
residuen die door de Gemeenschap overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2377/90 kan worden aanvaard;
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c) bijzonderheden omtrent voorwaarden of beperkingen die
aan de levering of het gebruik van het desbetreffende geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik dienen te worden gesteld, met inbegrip van de voorwaarden waarop het
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik aan gebruikers
mag worden verstrekt, overeenkomstig de criteria van Richtlijn 2001/82/EG;
d) de door de aanvrager voorgestelde ontwerp-tekst voor de
etikettering en de bijsluiter in de bij titel V van Richtlijn
2001/82/EG voorgeschreven vorm;
e) het beoordelingsrapport.
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4.
Indien de schriftelijke opmerkingen van een lidstaat volgens de Commissie belangrijke nieuwe vragen van wetenschappelijke of technische aard doen rijzen waarop in het advies van
het Bureau niet was ingegaan, schorst de voorzitter de procedure en verwijst hij de aanvraag voor verdere behandeling naar
het Bureau.
5.
De Commissie stelt volgens de in artikel 77, lid 2, bedoelde procedure de nodige uitvoeringsbepalingen voor lid 3
vast.
6.
Het Bureau zorgt voor de verspreiding van de in artikel
31, lid 4, onder a) tot en met d), bedoelde documenten.

Artikel 32

Artikel 33

1.
Binnen dertig dagen na ontvangst van het in artikel 27,
lid 2, bedoelde advies stelt de Commissie een ontwerp op van
de met betrekking tot de aanvraag vast te stellen beschikking.

1.
De vergunning voor het in de handel brengen wordt
geweigerd indien na verificatie van de overeenkomstig artikel
28 ingediende gegevens en bescheiden blijkt dat:

Indien de ontwerp-beschikking inhoudt dat een vergunning
voor het in de handel brengen wordt verleend, worden de in
artikel 31, lid 4, onder a) tot en met d), bedoelde documenten
bij dit ontwerp gevoegd of wordt ernaar verwezen.

a) de kwaliteit, de veiligheid of de werkzaamheid van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik niet afdoende en
voldoende door de aanvrager is aangetoond;

Indien de ontwerp-beschikking afwijkt van het advies van het
Bureau, voegt de Commissie een gedetailleerde uiteenzetting
van de redenen voor de afwijkingen bij.
De ontwerp-beschikking wordt aan de lidstaten en aan de aanvrager toegezonden.
2.
De Commissie geeft een definitieve beschikking overeenkomstig de in artikel 77, lid 3, bedoelde procedure indien de
ontwerp-beschikking overeenstemt met het advies van het Bureau.

b) bij geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in de
veeteelt en bij groeibevorderaars onvoldoende rekening
wordt gehouden met de gezondheid en het welzijn van de
dieren en/of de veiligheid en het voordeel op het gebied van
gezondheid voor de consument;
c) de door de aanvrager opgegeven wachttijd niet lang genoeg
is om te waarborgen dat levensmiddelen die uit de behandelde dieren zijn verkregen, vrij zijn van residuen die een
risico voor de gezondheid van de consument kunnen inhouden, of dat deze wachttijd onvoldoende gerechtvaardigd is;

De Commissie geeft een definitieve beschikking overeenkomstig
de in artikel 77, lid 4, bedoelde procedure indien de ontwerpbeschikking niet overeenstemt met het advies van het Bureau.

d) het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik wordt gepresenteerd voor een krachtens andere bepalingen van het
Gemeenschapsrecht verboden gebruik.

3.
Het reglement van orde van het in artikel 77, lid 1, bedoelde Permanent ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik wordt aangepast om rekening te houden
met de taken waarmee het bij deze verordening wordt belast.

De vergunning wordt eveneens geweigerd, indien de overeenkomstig artikel 28 door de aanvrager ingediende gegevens en
bescheiden onjuist zijn of indien het voorstel van de aanvrager
voor het etiket en de bijsluiter niet in overeenstemming is met
titel V van Richtlijn 2001/82/EG.

Die aanpassingen behelzen het volgende:
a) het advies van het Permanent ComitØ wordt schriftelijk verkregen;
b) de lidstaten beschikken over een termijn van vijftien dagen
om schriftelijke opmerkingen over de ontwerp-beschikking
bij de Commissie in te dienen; indien de besluitvorming
echter een dringend karakter heeft, kan de voorzitter naar
gelang van de urgentie een kortere termijn vaststellen;
c) de lidstaten kunnen schriftelijk, naar behoren met redenen
omkleed, verzoeken dat het Permanent ComitØ de in lid 1
bedoelde ontwerp-beschikking in plenaire vergadering bespreekt.

2.
Indien de communautaire vergunning voor het in de
handel brengen wordt geweigerd, mag het desbetreffende geneesmiddel niet in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

Artikel 34
1.
Onverminderd artikel 71 van Richtlijn 2001/82/EG is een
vergunning voor het in de handel brengen die overeenkomstig
deze verordening is verleend, in de gehele Gemeenschap geldig.
Uit deze vergunning vloeien in elke lidstaat dezelfde rechten en
plichten voort als uit een overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn
2001/82/EG door de betrokken lidstaat verleende vergunning
voor het in de handel brengen.
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De geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor
een vergunning is verleend, worden opgenomen in het communautaire geneesmiddelenregister en krijgen een nummer dat
op de verpakking moet worden vermeld.
2.
De verlening van een vergunning voor het in de handel
brengen wordt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt, onder vermelding van met name de datum
van toekenning en het nummer dat het geneesmiddel in het
communautaire register heeft.
3.
Het Bureau publiceert het door het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik opgestelde rapport
van de beoordeling van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik en de redenen die aan zijn advies ten grondslag
liggen, waaruit evenwel alle gegevens van commercieel vertrouwelijke aard worden weggelaten.
4.
Nadat een vergunning voor het in de handel brengen is
verleend, deelt de houder van deze vergunning aan het Bureau
de data mee waarop het geneesmiddel voor diergeneeskundig
gebruik in de lidstaten daadwerkelijk in de handel zal worden
gebracht, rekening houdend met de verschillende aanbiedingsvormen waarvoor een vergunning is verleend.
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van de therapeutische innovatie, verzoeken om een versnelde
beoordelingsprocedure. Dit verzoek moet naar behoren met
redenen worden omkleed.
Indien het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik dit verzoek inwilligt, wordt de in artikel 28, lid 3,
eerste alinea, vermelde termijn tot 150 dagen verkort.
6.
Bij zijn advies voegt het ComitØ voor geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik een voorstel betreffende de
voorwaarden voor het afgeven van een medisch recept of het
gebruik van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
7.
Voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
waarvoor overeenkomstig de bepalingen van deze verordening
een vergunning is verleend, gelden de in de artikelen 13 en 13
bis van Richtlijn 2001/82/EG bedoelde beschermingstermijnen.

Artikel 36
De verlening van een vergunning laat de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de fabrikant of de houder van
de vergunning voor het in de handel brengen op grond van het
in de lidstaten geldende nationale recht onverlet.

Hij stelt het Bureau eveneens in kennis wanneer dit geneesmiddel niet langer te koop wordt aangeboden.
Op verzoek van het Bureau, met name in het kader van de
geneesmiddelenbewaking, verstrekt de houder van de vergunning voor het in de handel brengen alle gegevens over het
afzetvolume van of het aantal recepten voor het desbetreffende
geneesmiddel op communautair niveau of per lidstaat.

Artikel 35
1.
Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 is de
vergunning voor onbeperkte tijd geldig.
2.
Wanneer een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning is afgegeven, in de Gemeenschap niet daadwerkelijk in de handel wordt gebracht binnen
de twee jaar die volgen op de afgifte, verliest de vergunning
zijn geldigheid.
3.
Wanneer een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning is afgegeven en dat reeds in
de handel is gebracht, gedurende twee opeenvolgende jaren in
de Gemeenschap niet langer daadwerkelijk in de handel wordt
gebracht, verliest de voor dit geneesmiddel afgegeven vergunning zijn geldigheid.
4.
In uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met de
aanvrager kan de vergunning slechts onder welbepaalde voorwaarden worden verleend. De handhaving van de vergunning is
afhankelijk van een jaarlijkse herbeoordeling van deze voorwaarden. Dergelijke uitzonderlijke besluiten kunnen slechts op
objectieve en controleerbare gronden worden genomen.
5.
Bij het indienen van de aanvraag van een vergunning
voor het in de handel brengen kan de aanvrager voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die van groot belang
zijn uit het oogpunt van de diergezondheid en uit het oogpunt

HOOFDSTUK 2
TOEZICHT EN SANCTIES

Artikel 37
1.
Na de verlening van de vergunning overeenkomstig deze
verordening houdt de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen van het geneesmiddel voor diergeneeskundig
gebruik ten aanzien van de in artikel 12, lid 3, onder d) en
i), van Richtlijn 2001/82/EG bedoelde fabricagewijze en controlemethoden rekening met de technische en wetenschappelijke vooruitgang en brengt hij alle wijzigingen aan die noodzakelijk zijn om het geneesmiddel met behulp van algemeen
aanvaarde wetenschappelijke methoden te vervaardigen en te
controleren. Hij vraagt overeenkomstig deze verordening een
vergunning voor deze wijzigingen aan.
2.
De bevoegde instantie van een lidstaat of het Bureau
kunnen van de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen verlangen dat hij stoffen in voldoende hoeveelheden beschikbaar stelt voor het uitvoeren van de controles die
tot doel hebben de aanwezigheid van residuen van de desbetreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong te detecteren.
3.
Op verzoek van de bevoegde instantie van een lidstaat of
van het Bureau stelt de houder van de vergunning voor het in
de handel brengen zijn technische deskundigheid beschikbaar
om de uitvoering te vergemakkelijken van de analysemethode
voor de detectie van residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik door het communautaire referentielaboratorium of, indien van toepassing, de nationale referentielaboratoria die krachtens de bepalingen van Richtlijn 96/23/EG van
de Raad (1) zijn aangewezen.
(1) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.
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4.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen verstrekt het Bureau, de Commissie en de lidstaten
onverwijld alle nieuwe gegevens die tot wijziging van de in
de artikelen 12, lid 3, 13 bis en 14 en in bijlage I van Richtlijn
2001/82/EG en de in artikel 31, lid 4, van deze verordening
bedoelde gegevens en bescheiden kunnen leiden.
Hij stelt het Bureau, de Commissie en de lidstaten in het bijzonder onverwijld in kennis van een door de bevoegde instanties van een land waarin het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in de handel wordt gebracht, opgelegd verbod of
opgelegde beperking en van alle andere nieuwe gegevens die op
de beoordeling van de voordelen en risico’s van het desbetreffende geneesmiddel van invloed zouden kunnen zijn.
5.
Indien de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik voorstelt een wijziging aan te brengen in de in lid 4
bedoelde gegevens en bescheiden, dient hij daartoe een aanvraag in bij het Bureau.
6.
De Commissie treft, in overleg met het Bureau, de nodige
regelingen om wijzigingen van de voorwaarden van een vergunning voor het in de handel brengen te onderzoeken.
De Commissie stelt deze regelingen in de vorm van een verordening vast overeenkomstig de in artikel 77, lid 2, bedoelde
procedure.

Artikel 38
1.
Bij in de Gemeenschap vervaardigde geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik zijn de toezichthoudende instanties
de bevoegde instanties van de lidstaat of van de lidstaten die
de in artikel 44 van Richtlijn 2001/82/EG bedoelde vergunning
voor de vervaardiging van het desbetreffende geneesmiddel
hebben verleend.
2.
Bij uit derde landen ingevoerde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zijn de toezichthoudende instanties de
bevoegde instanties van de lidstaten waar de in artikel 55, lid
2, van Richtlijn 2001/82/EG bedoelde controles worden uitgevoerd, tenzij door de Gemeenschap en het land van uitvoer
de nodige regelingen zijn getroffen om te waarborgen dat deze
controles in het land van uitvoer worden verricht en de fabrikant ten aanzien van goede praktijken bij de vervaardiging van
een geneesmiddel ten minste even strenge normen hanteert als
die welke door de Gemeenschap zijn vastgesteld.
Een lidstaat kan een andere lidstaat of het Bureau om bijstand
verzoeken.

Artikel 39
1.
De toezichthoudende instanties hebben tot taak om namens de Gemeenschap na te gaan of de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik, dan wel de fabrikant of de
importeur in de Gemeenschap, aan de voorschriften van de
titels IV en VIII van Richtlijn 2001/82/EG voldoet.
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2.
Indien de Commissie overeenkomstig artikel 90 van
Richtlijn 2001/82/EG in kennis wordt gesteld van ernstige meningsverschillen tussen lidstaten over de vraag of de houder
van de vergunning voor het in de handel brengen van het
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik dan wel een fabrikant of importeur in de Gemeenschap aan de in lid 1 bedoelde voorschriften voldoet, kan zij, na overleg met de betrokken lidstaten, vragen dat een inspecteur van de toezichthoudende instantie een nieuwe inspectie uitvoert bij de houder
van de vergunning voor het in de handel brengen, de fabrikant
of de importeur. Deze inspecteur wordt vergezeld door twee
inspecteurs van lidstaten die geen partij zijn bij het geschil of
door twee door het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik aangewezen deskundigen.
3.
Behoudens eventuele regelingen tussen de Gemeenschap
en derde landen in de zin van artikel 38, lid 2, kan de Commissie op met redenen omkleed verzoek van een lidstaat of van
het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, dan wel op eigen initiatief, een in een derde land gevestigde fabrikant verzoeken een inspectie toe te staan.
De inspectie wordt uitgevoerd door terzake gekwalificeerde
inspecteurs uit de lidstaten, die zich door een door het ComitØ
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik aangewezen rapporteur of deskundige kunnen doen vergezellen.
Het verslag van de inspecteurs wordt ter beschikking gesteld
van de Commissie, de lidstaten en het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Artikel 40
1.
Indien de toezichthoudende instanties of de bevoegde
instanties van een andere lidstaat van oordeel zijn dat de fabrikant of de importeur in de Gemeenschap niet meer aan zijn uit
titel VII van Richtlijn 2001/82/EG voortvloeiende verplichtingen voldoet, stellen zij onverwijld het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en de Commissie daarvan
in kennis met uitvoerige vermelding van hun redenen en met
een voorstel voor te treffen maatregelen.
Hetzelfde geldt indien een lidstaat of de Commissie van oordeel
is dat ten aanzien van het desbetreffende geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik een van de in titel VIII van Richtlijn
2001/82/EG bedoelde maatregelen moet worden genomen, of
indien het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik overeenkomstig artikel 27 van deze verordening een
advies in die zin heeft uitgebracht.
2.
De Commissie verzoekt het Bureau binnen een door haar
al naar gelang van de dringendheid van de aangelegenheid vast
te stellen termijn advies uit te brengen, teneinde de aangevoerde redenen te onderzoeken. Voor zover mogelijk wordt
de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik verzocht
een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven.
3.
De Commissie stelt op advies van het Bureau de nodige
voorlopige maatregelen vast, die onmiddellijk van toepassing
zijn.
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Binnen zes maanden wordt de definitieve beschikking vastgesteld overeenkomstig de in artikel 32, lid 2, bedoelde procedures.
4.
Wanneer onmiddellijk optreden ter bescherming van de
gezondheid van mens of dier, dan wel van het milieu, absoluut
noodzakelijk is, kan een lidstaat op eigen initiatief of op verzoek van de Commissie de toestemming voor het gebruik van
een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor
overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend,
op zijn grondgebied schorsen.
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Artikel 43
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor
overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend,
wordt voortdurend en zonder onderbreking bijgestaan door een
terzake gekwalificeerde, voor de geneesmiddelenbewaking verantwoordelijke persoon.
Deze laatste heeft zijn woonplaats in de Gemeenschap en is
belast met:

Wanneer de lidstaat op eigen initiatief handelt, stelt hij de
Commissie en het Bureau uiterlijk op de volgende werkdag
van de redenen voor deze handelwijze in kennis. Het Bureau
stelt de andere lidstaten onverwijld in kennis. De Commissie
leidt onmiddellijk de in de leden 2 en 3 bedoelde procedure in.

a) de totstandbrenging en het beheer van een systeem dat
waarborgt dat gegevens over alle vermoedelijke bijwerkingen die aan het personeel van de onderneming en aan
afgevaardigden van de onderneming worden gemeld, worden verzameld, beoordeeld en geordend zodat zij op ØØn
punt in de Gemeenschap voor raadpleging beschikbaar zijn;

5.
De in lid 4 bedoelde schorsingsmaatregelen kunnen worden gehandhaafd totdat overeenkomstig de in artikel 32, lid 2,
bedoelde procedures een definitieve beschikking is gegeven.

b) de opstelling van de in artikel 44, lid 3, bedoelde verslagen
voor de bevoegde instanties van de lidstaten en voor het
Bureau, overeenkomstig de voorschriften van deze verordening;

6.
Het Bureau stelt iedere betrokkene die daarom verzoekt,
in kennis van de definitieve beschikking.

HOOFDSTUK 3

c) de taak ervoor te zorgen dat snel en volledig wordt voldaan
aan elk verzoek van de bevoegde instanties om aanvullende
gegevens voor de beoordeling van de aan een geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik verbonden voordelen en risico’s, met inbegrip van gegevens over het afzetvolume van
of het aantal recepten voor het desbetreffende geneesmiddel;

GENEESMIDDELENBEWAKING

Artikel 41
Voor de toepassing van dit hoofdstuk is artikel 77, lid 2, van
Richtlijn 2001/82/EG van toepassing.

d) de verstrekking aan de bevoegde instanties van alle overige
gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de
aan een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik verbonden voordelen en risico’s, met name gegevens betreffende onderzoeken inzake het toezicht na het in de handel
brengen.

Artikel 42
Het Bureau, dat nauw met de overeenkomstig artikel 73 van
Richtlijn 2001/82/EG ingestelde nationale systemen voor geneesmiddelenbewaking samenwerkt, ontvangt alle relevante gegevens over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik waarvoor de Gemeenschap
overeenkomstig deze verordening een vergunning heeft verleend. Zo nodig brengt het ComitØ voor geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik overeenkomstig artikel 27 van deze
verordening adviezen over de nodige maatregelen uit.
Die maatregelen kunnen wijzigingen in de vergunning voor het
in de handel brengen inhouden. Zij worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 32, lid 2, bedoelde procedures.
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de bevoegde instanties van de lidstaten dragen er zorg voor
dat alle relevante gegevens over vermoedelijke bijwerkingen
van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor
overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend,
ter kennis van het Bureau worden gebracht overeenkomstig de
voorschriften van deze verordening.

Artikel 44
1.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
waarvoor overeenkomstig deze verordening een vergunning is
verleend, draagt er zorg voor dat van elk vermoeden van ernstige bijwerkingen en van bijwerkingen bij de mens op het
grondgebied van de Gemeenschap dat hem ter kennis wordt
gebracht door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg,
aantekening wordt gehouden en dat het onverwijld en uiterlijk
binnen vijftien dagen na ontvangst van de informatie wordt
gemeld aan de lidstaten op het grondgebied waarvan het incident zich heeft voorgedaan.
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen
houdt aantekening van alle overige vermoedelijke ernstige bijwerkingen die beantwoorden aan de meldingscriteria overeenkomstig de in artikel 46 bedoelde richtsnoeren en waarvan hij
redelijkerwijs wordt geacht op de hoogte te zijn, en meldt deze
onverwijld en uiterlijk binnen vijftien dagen nadat deze hem ter
kennis zijn gebracht, aan de lidstaten op het grondgebied waarvan het incident zich heeft voorgedaan, en aan het Bureau.
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2.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
draagt er zorg voor dat van elk vermoeden van ernstige onverwachte bijwerkingen en van bijwerkingen bij de mens op het
grondgebied van een derde land, onverwijld en uiterlijk binnen
vijftien dagen na ontvangst van de informatie aan de lidstaten
en aan het Bureau wordt gemeld. De regels voor de melding
van hetzij in de Gemeenschap, hetzij in een derde land optredende vermoedelijke onverwachte bijwerkingen die niet ernstig
zijn, worden overeenkomstig de in artikel 77, lid 2, bedoelde
procedure vastgesteld.

In overleg met de lidstaten en de Commissie zet het Bureau een
geautomatiseerd informatienetwerk op met het oog op een
snelle overdracht van gegevens naar de bevoegde instanties
van de Gemeenschap in geval van een alarm in verband met
een fabricagefout of ernstige bijwerkingen en van andere gegevens over geneesmiddelenbewaking met betrekking tot geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2001/82/EG een vergunning is
verleend.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden worden deze bijwerkingen in de vorm van een verslag langs elektronische weg en
overeenkomstig de in artikel 46 bedoelde richtsnoeren gemeld.

Het Bureau werkt samen met de internationale organisaties die
betrokken zijn bij de bewaking van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

3.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
houdt gedetailleerde verslagen bij van alle binnen of buiten de
Gemeenschap optredende vermoedelijke bijwerkingen die hem
door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg worden gemeld.

Artikel 47

Artikel 48
Alle wijzigingen die eventueel in dit hoofdstuk moeten worden
aangebracht om het aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang aan te passen, worden vastgesteld overeenkomstig
de in artikel 77, lid 2, bedoelde procedure.

Tenzij voor het verlenen van een vergunning voor het in de
handel brengen door de Gemeenschap andere voorwaarden
zijn gesteld, worden deze verslagen in de vorm van een bijgewerkt periodiek verslag betreffende de veiligheid aan het
Bureau en aan de lidstaten voorgelegd op eerste verzoek of
ten minste om de zes maanden tijdens de eerste twee jaar en
eenmaal per jaar tijdens de daaropvolgende twee jaar. Daarna
worden de verslagen om de drie jaar of op eerste verzoek
voorgelegd.

TITEL IV
EUROPEES BUREAU VOOR DE
GENEESMIDDELENBEOORDELING: TAKEN EN
ADMINISTRATIEVE STRUCTUUR
HOOFDSTUK I
TAKEN VAN HET BUREAU

Deze verslagen gaan vergezeld van een wetenschappelijke beoordeling.
Artikel 45
Elke lidstaat draagt er zorg voor dat van elk hem ter kennis
gebracht vermoeden van ernstige bijwerkingen en van bijwerkingen bij de mens op zijn grondgebied van een geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik waarvoor overeenkomstig deze
verordening een vergunning is verleend, aantekening wordt
gehouden en dat het onverwijld en uiterlijk binnen vijftien
dagen na ontvangst van de informatie wordt gemeld aan het
Bureau en aan de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen van het geneesmiddel voor diergeneeskundig
gebruik.
Het Bureau zendt de informatie naar de overeenkomstig artikel
73 van Richtlijn 2001/82/EG ingestelde nationale systemen
voor geneesmiddelenbewaking.
Artikel 46
In overleg met het Bureau, de lidstaten en de belanghebbende
partijen stelt de Commissie richtsnoeren op voor de verzameling, de verificatie en de presentatie van de verslagen over de
bijwerkingen.
In overeenstemming met de richtsnoeren gebruiken de houders
van een vergunning voor het in de handel brengen de op
internationaal niveau aanvaarde medische terminologie voor
het toezenden van de verslagen over de bijwerkingen.

Artikel 49
Er wordt een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling opgericht.
Het Bureau is verantwoordelijk voor de coördinatie van de
bestaande wetenschappelijke middelen die door de lidstaten
voor de beoordeling van en het toezicht op geneesmiddelen
en voor de geneesmiddelenbewaking beschikbaar zijn gesteld.
Artikel 50
1.

Het Bureau bestaat uit:

a) het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik,
dat is belast met de opstelling van adviezen van het Bureau
met betrekking tot alle vragen in verband met de beoordeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
b) het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, dat is belast met de opstelling van adviezen van het
Bureau met betrekking tot alle vragen in verband met de
beoordeling van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;
c) het ComitØ voor weesgeneesmiddelen;
d) het ComitØ voor geneesmiddelen op basis van planten;
e) een secretariaat, dat de comitØs op technisch, administratief
en wetenschappelijk gebied ondersteunt en zorgt voor passende coördinatie van hun werkzaamheden;
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veilig en doeltreffend gebruik van deze geneesmiddelen te
waarborgen, met name door beoordeling, coördinatie van
de uitvoering van de verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking en controle op deze uitvoering;

f) een directeur, die de in artikel 57 genoemde taken uitoefent;
g) een raad van beheer, die de in de artikelen 58, 59 en 60
genoemde taken uitoefent;
h) een adviesraad, waarvan de taken in artikel 59 worden
omschreven.
2.
Elk van de in lid 1, onder a) tot en met d) bedoelde
comitØs kan werkgroepen en deskundigengroepen oprichten.
Daartoe bepalen zij overeenkomstig hun reglement van orde
op welke wijze bepaalde taken aan deze groepen kunnen worden gedelegeerd.

d) de verspreiding van gegevens over de bijwerkingen van de
geneesmiddelen waarvoor in de Gemeenschap een vergunning is verleend, via een databank die door alle lidstaten
permanent kan worden geraadpleegd;
e) passende verspreiding onder het publiek van de informatie
op het gebied van geneesmiddelenbewaking;
f)

3.
De directeur voorziet, in nauw overleg met het ComitØ
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en het ComitØ
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, in de administratieve structuren en de procedures voor het geven van
de in artikel 51, onder l), bedoelde voorlichting aan ondernemingen, met name wat de ontwikkeling van nieuwe therapieºn betreft.
Deze comitØs richten elk een permanente werkgroep op waarvan de opdracht volledig is gewijd aan deze wetenschappelijke
voorlichting van ondernemingen.
4.
Het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
en het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik kunnen, indien zij dit nuttig achten, advies inwinnen met
betrekking tot belangrijke vraagstukken van algemene wetenschappelijke of ethische aard.

Hiertoe verricht het Bureau, met name door middel van zijn
comitØs, de volgende taken:
a) coördinatie van de wetenschappelijke beoordeling van de
kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van de geneesmiddelen die aan de communautaire procedures voor het
verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen
zijn onderworpen;
b) het op verzoek doorgeven en beschikbaar stellen van beoordelingsrapporten, samenvattingen van productkenmerken, etiketten en bijsluiters voor deze geneesmiddelen;
c) coördinatie van het toezicht, in feitelijke gebruiksomstandigheden, op geneesmiddelen waarvoor binnen de Gemeenschap een vergunning is verleend, en het verstrekken van
advies over de maatregelen die noodzakelijk zijn om een

het geven van advies over de maximumgehalten aan residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
die in levensmiddelen van dierlijke oorsprong kunnen worden aanvaard overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 2377/90;

g) coördinatie van de controle op de inachtneming van de
normen inzake goede fabricage-, goede laboratorium- en
goede klinische praktijken;
h) het op verzoek verlenen van wetenschappelijke en technische steun ter bevordering van de samenwerking tussen
de Gemeenschap, de lidstaten, internationale organisaties
en derde landen met betrekking tot wetenschappelijke en
technische vraagstukken in verband met de geneesmiddelenbeoordeling, met name tijdens de besprekingen in het
kader van internationale conferenties voor harmonisatie;
i)

het voeren van de administratie met betrekking tot overeenkomstig de communautaire procedures verleende vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen;

j)

het opzetten van een voor het publiek toegankelijke databank over geneesmiddelen en het verlenen van technische
bijstand voor het beheer daarvan;

Artikel 51
1.
Het Bureau dient de lidstaten en de instellingen van de
Gemeenschap zo goed mogelijk van wetenschappelijk advies
over alle vraagstukken in verband met de beoordeling van de
kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik, die in overeenstemming met de bepalingen van het Gemeenschapsrecht
inzake geneesmiddelen aan dit Bureau worden voorgelegd.

26.3.2002

k) het verlenen van bijstand aan de Gemeenschap en de lidstaten bij het verstrekken van informatie aan personen
werkzaam in de gezondheidszorg en aan het publiek in
het algemeen over door het Bureau beoordeelde geneesmiddelen;
l)

het geven van voorlichting aan ondernemingen over de
uitvoering van de diverse proeven en studies die noodzakelijk zijn om de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid
van geneesmiddelen aan te tonen, met name over de inachtneming van goede fabricagepraktijken;

m) het controleren of de voorwaarden die door de communautaire wetgeving betreffende geneesmiddelen en door de vergunningen voor het in de handel brengen worden opgelegd, in acht worden genomen bij de parallelle distributie
van geneesmiddelen waarvoor op grond van deze verordening een vergunning is verleend;
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n) het opstellen, op verzoek van de Commissie, van elk ander
wetenschappelijk advies betreffende de geneesmiddelenbeoordeling of de bij de fabricage van geneesmiddelen gebruikte grondstoffen.

wetenschappelijke tegenstrijdigheden worden toegelicht, tenzij
in deze verordening en in Richtlijn 2001/83/EG en Richtlijn
2001/82/EG anders is bepaald.

2.
De in lid 1, onder j), bedoelde databank bevat met name
de samenvatting van de productkenmerken, de bijsluiter voor
de patiºnt of de gebruiker en de op het etiket vermelde gegevens. De databank wordt stapsgewijze ontwikkeld en betreft in
de eerste plaats de geneesmiddelen waarvoor krachtens deze
verordening een vergunning is verleend, alsmede de geneesmiddelen waarvoor krachtens titel III, hoofdstuk 4, van Richtlijn
2001/83/EG en titel III, hoofdstuk 4, van Richtlijn 2001/82/EG
een vergunning is verleend. De databank wordt naderhand tot
andere geneesmiddelen uitgebreid.

Artikel 54

Artikel 52
Het Bureau kan in het kader van de samenwerking met de
Wereldgezondheidsorganisatie wetenschappelijk advies uitbrengen teneinde bepaalde geneesmiddelen voor menselijk gebruik
te beoordelen die bedoeld zijn om uitsluitend in derde landen
in de handel te worden gebracht. Daartoe wordt op aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie een aanvraag bij het
Bureau ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.
Het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik wordt
belast met het opstellen van het advies van het Bureau overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 9. In dat geval zijn de
bepalingen van artikel 10 niet van toepassing.

Artikel 53
1.
Het Bureau betracht de nodige waakzaamheid om eventuele tegenstrijdigheden tussen zijn wetenschappelijke adviezen
en de door andere door het Gemeenschapsrecht ingestelde, met
soortgelijke taken belaste instanties uitgebrachte wetenschappelijke adviezen over aangelegenheden van gemeenschappelijk
belang vroegtijdig te onderkennen.
2.
Indien het Bureau een eventuele tegenstrijdigheid constateert, neemt het contact op met de betrokken instantie teneinde
ervoor te zorgen dat alle relevante wetenschappelijke informatie onderling wordt uitgewisseld, en mogelijke tegenstrijdigheden op wetenschappelijk vlak te onderkennen.
3.
Wanneer een substantiºle tegenstrijdigheid op wetenschappelijk vlak is geconstateerd en de betrokken instantie
een agentschap van de Gemeenschap of een wetenschappelijk
comitØ is, zijn het Bureau en de betrokken instantie verplicht
samen te werken teneinde de tegenstrijdigheid op te heffen of
een gezamenlijk document aan de Commissie voor te leggen
waarin de wetenschappelijke tegenstrijdigheden worden toegelicht.
4.
Wanneer een substantiºle tegenstrijdigheid op wetenschappelijk vlak is geconstateerd en de betrokken instantie
een instantie van een lidstaat is, zijn het Bureau en de nationale
instantie verplicht samen te werken om de tegenstrijdigheid op
te heffen of een gezamenlijk document op te stellen waarin de

1.
Elke lidstaat benoemt een lid van het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en een lid van het ComitØ
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig, zulks voor een
termijn van drie jaar, welke termijn met telkens drie jaar kan
worden verlengd. Deze leden worden gekozen op grond van
hun werkzaamheden en hun ervaring terzake van de beoordeling van geneesmiddelen voor menselijk dan wel diergeneeskundig gebruik en verzorgen alle nuttige betrekkingen met hun
bevoegde nationale instanties.
De comitØs benoemen door coöptatie maximaal vijf extra leden
die op grond van hun specifieke wetenschappelijke bekwaamheden worden gekozen. Deze leden worden benoemd voor drie
jaar, welke termijn met telkens drie jaar kan worden verlengd.
De leden van de comitØs kunnen zich doen vergezellen door
deskundigen met bekwaamheid op bijzondere wetenschappelijke of technische gebieden.
De directeur van het Bureau of zijn vertegenwoordiger en de
vertegenwoordigers van de Commissie zijn gerechtigd alle vergaderingen van de comitØs en van de door het Bureau of zijn
comitØs bijeengeroepen werkgroepen bij te wonen.
2.
Naast het verstrekken van objectief wetenschappelijk advies aan de Gemeenschap en aan de lidstaten over de vraagstukken die hun worden voorgelegd, zorgen de leden van elk
comitØ voor de nodige coördinatie tussen de taken van het
Bureau en de werkzaamheden van de bevoegde nationale instanties, met inbegrip van de adviesorganen die zich bezighouden met het verlenen van vergunningen voor het in de handel
brengen.
3.
De leden van de comitØs en de voor de beoordeling van
geneesmiddelen verantwoordelijke deskundigen maken gebruik
van de wetenschappelijke beoordelingen en middelen die beschikbaar zijn binnen de nationale instanties voor het verlenen
van vergunningen voor het in de handel brengen. Elke bevoegde nationale instantie ziet toe op het wetenschappelijk
niveau en de onafhankelijkheid van de beoordelingen en vergemakkelijkt de werkzaamheden van de comitØs en de aangestelde deskundigen. De lidstaten geven de leden van de comitØs
en de deskundigen geen instructies die onverenigbaar zijn met
hun taken en met de taken en verantwoordelijkheden van het
Bureau.
4.
Bij de voorbereiding van het advies doet elk comitØ al het
mogelijke om tot een wetenschappelijke consensus te komen.
Indien een dergelijke consensus niet kan worden bereikt, wordt
het advies gevormd door het standpunt van de meerderheid
van de leden en de daarvan afwijkende standpunten met hun
motivering.
5.

Elk comitØ stelt zijn reglement van orde vast.
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Dit reglement van orde bepaalt met name de wijze waarop de
voorzitter wordt aangewezen en vervangen en de wijze waarop
bepaalde taken aan werkgroepen worden gedelegeerd, en voorzien in de invoering van een procedure voor de vaststelling van
adviezen in spoedeisende gevallen, met name in het kader van
de bepalingen van deze verordening betreffende het markttoezicht en de geneesmiddelenbewaking.
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van het Bureau, met name de noodzaak om een hoog niveau
van bescherming van de volksgezondheid te garanderen.
De raad van beheer stelt op voorstel van de directeur de desbetreffende procedures vast.

Het reglement van orde treedt in werking nadat de Commissie
en de raad van beheer een gunstig advies hebben uitgebracht.

5.
Het Bureau en/of ØØn van de in artikel 50, lid 1, onder a)
tot en met d), bedoelde comitØs kan voor de uitvoering van de
overige specifieke taken waarmee zij zijn belast, een beroep
doen op de diensten van deskundigen.

Artikel 55

Artikel 56

1.
Wanneer het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik of het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik overeenkomstig deze verordening een geneesmiddel moet beoordelen, wijst het een van zijn leden aan als
rapporteur, die met de coördinatie van deze beoordeling wordt
belast. Het betrokken comitØ mag een tweede lid als corapporteur aanwijzen.

1.
De samenstelling van de in artikel 50, lid 1, onder a) tot
en met d), bedoelde comitØs wordt openbaar gemaakt. Bij de
bekendmaking van de onderscheiden benoemingen worden de
beroepsbekwaamheden van elk lid vermeld.

Indien tegen een van zijn adviezen bezwaar wordt aangetekend,
wijst het desbetreffende comitØ een rapporteur en in voorkomend geval een corapporteur aan die niet dezelfde zijn als
die welke voor het oorspronkelijke advies zijn aangewezen.
Deze bezwaarprocedure kan uitsluitend betrekking hebben op
van tevoren door de aanvrager aangegeven punten van het
oorspronkelijke advies en kan uitsluitend op wetenschappelijke
gegevens worden gebaseerd zoals deze beschikbaar waren bij
de goedkeuring van het oorspronkelijke advies door het ComitØ.
2.
De lidstaten delen aan het Bureau de naam van nationale
deskundigen mee die aantoonbare ervaring op het gebied van
de geneesmiddelenbeoordeling bezitten en beschikbaar zijn om
zitting te nemen in de werkgroepen of deskundigengroepen
van het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
of het ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, samen met een overzicht van hun bekwaamheden en
specialismen.
Het Bureau houdt een lijst van erkende deskundigen bij. Deze
lijst omvat de in de eerste alinea bedoelde deskundigen alsmede
andere, rechtstreeks door het Bureau aangewezen deskundigen.
De lijst wordt bijgewerkt.
3.
Voor de door rapporteurs of deskundigen te verrichten
diensten wordt een schriftelijke overeenkomst tussen het Bureau en de betrokkene of in voorkomend geval tussen het
Bureau en de werkgever van de betrokkene gesloten.
De betrokkene of diens werkgever wordt betaald volgens een
schaal die in het door de raad van beheer vast te stellen financieel reglement wordt opgenomen.
4.
Voor diensten van wetenschappelijke aard waarvoor verschillende potentiºle dienstverrichters in aanmerking komen,
kan een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
worden gepubliceerd, indien de wetenschappelijke en technische context dit toelaat, en dit verenigbaar is met de taken

2.
De leden van de raad van beheer, de leden van de adviesraad, de leden van de comitØs, de rapporteurs en de deskundigen mogen geen financiºle of andere belangen in de farmaceutische industrie hebben waardoor hun onpartijdigheid in het
gedrang kan komen. Zij verbinden zich ertoe in dienst van het
algemeen belang en in een geest van onafhankelijkheid te handelen. Alle indirecte belangen die met de farmaceutische industrie verband kunnen houden, worden aangetekend in een register dat door het Bureau wordt bijgehouden en door het
publiek kan worden geraadpleegd.
De leden van de raad van beheer, de leden van de adviesraad,
de leden van de comitØs, de rapporteurs en de deskundigen die
aan de vergaderingen of werkgroepen van het Bureau deelnemen, doen op elke vergadering mededeling van de bijzondere belangen die schadelijk voor hun onafhankelijkheid ten
aanzien van de agendapunten kunnen worden geacht.

Artikel 57
1.
De directeur wordt op voorstel van de Commissie door
de raad van beheer voor vijf jaar benoemd, welke termijn met
telkens vijf jaar kan worden verlengd.
2.
De directeur is de wettelijke vertegenwoordiger van het
Bureau. Zijn taak bestaat uit:
a) het dagelijks beheer van het Bureau;
b) het zorg dragen voor het beheer van alle middelen van het
Bureau die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de in artikel 50, lid 1, onder a) tot en met d),
bedoelde comitØs, met inbegrip van het verschaffen van de
nodige technische en wetenschappelijke bijstand;
c) de zorg voor de inachtneming van de in de communautaire
wetgeving vastgestelde termijnen voor de vaststelling van
adviezen door het Bureau;
d) de totstandbrenging van de nodige coördinatie tussen de in
artikel 50, lid 1, onder a) tot en met d), bedoelde comitØs;
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e) de opstelling van de staten van ontvangsten en uitgaven en
de uitvoering van de begroting van het Bureau;
f) alle personeelsaangelegenheden;
g) het inwinnen, in voorkomend geval, van het advies van de
raad van beheer over elk punt betreffende de werkzaamheden van het Bureau in het kader van de procedures voor het
verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen;
h) het verzorgen van het secretariaat van de raad van beheer
en de adviesraad.
3.
Elk jaar legt de directeur aan de raad van beheer de
volgende stukken ter goedkeuring voor, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de werkzaamheden van het Bureau die betrekking hebben op geneesmiddelen voor menselijk
gebruik en die welke betrekking hebben op geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik:
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Artikel 59
De adviesraad bestaat uit ØØn vertegenwoordiger van elk van de
nationale instanties die bevoegd zijn op het gebied van het
verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en diergeneeskundig gebruik. De directeur of zijn
vertegenwoordiger en de vertegenwoordigers van de Commissie
wonen de vergaderingen van de adviesraad van rechtswege bij.
De Commissie kan aan de adviesraad elke vraag betreffende de
communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen voorleggen.
De adviezen van de adviesraad zijn niet bindend.
De raad van beheer stelt op voorstel van de directeur en na
gunstig advies van de Commissie de nodige bepalingen ter
uitvoering van dit artikel vast.

a) een ontwerp-verslag over de werkzaamheden van het Bureau in het voorgaande jaar, dat tevens gegevens bevat over
het aantal aanvragen dat door het Bureau is beoordeeld, de
met die beoordelingen gemoeide tijd en de geneesmiddelen
waarvoor een vergunning werd verleend, geweigerd of ingetrokken;

HOOFDSTUK 2
FINANCI¸LE BEPALINGEN

Artikel 60
b) een ontwerp-programma van de werkzaamheden voor het
volgende jaar;
c) een ontwerp-jaarrekening;

1.
De ontvangsten van het Bureau bestaan uit een bijdrage
van de Gemeenschap en uit de vergoedingen die worden betaald door de ondernemingen voor de verkrijging en het beheer
van een vergunning voor het in de handel brengen en voor
andere door het Bureau verleende diensten.

d) een ontwerp-begroting voor het volgende jaar.
4.
Alle uitgaven van het Bureau worden door de directeur
goedgekeurd.

2.
De uitgaven van het Bureau omvatten personeelsuitgaven,
administratieve uitgaven, infrastructuuruitgaven en huishoudelijke uitgaven, alsmede uitgaven die voortvloeien uit met derden
gesloten overeenkomsten.

Artikel 58
1.
De raad van beheer bestaat uit vier vertegenwoordigers
van de lidstaten, vier vertegenwoordigers van het Europees
Parlement, vier vertegenwoordigers van de Commissie en vier
vertegenwoordigers van de patiºnten en de industrie, die door
de Commissie worden aangewezen.

3.
De directeur stelt jaarlijks uiterlijk op 15 februari een
voorontwerp van begroting op die de huishoudelijke uitgaven
en het werkprogramma voor het volgende boekjaar dekt, en
stuurt dit voorontwerp, tezamen met een organisatieschema,
naar de raad van beheer.

De gewone leden van de raad van beheer mogen zich doen
vervangen.

4.

2.
De vertegenwoordigers worden voor drie jaar benoemd.
Deze termijn kan met telkens drie jaar worden verlengd.

5.
De raad van beheer stelt de ontwerp-begroting vast en
zendt deze naar de Commissie; deze stelt op deze grondslag de
desbetreffende ramingen vast in het voorontwerp van algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen, dat zij overeenkomstig artikel 272 van het Verdrag aan de Raad voorlegt.

3.
De raad van beheer kiest zijn voorzitter voor een termijn
van drie jaar en stelt zijn reglement van orde vast. De besluiten
van de raad van beheer worden met een meerderheid van twee
derde van de leden genomen.
4.
De raad van beheer stelt jaarlijks vóór 31 januari het
algemeen verslag over de werkzaamheden van het Bureau in
het voorgaande jaar vast, alsmede het werkprogramma voor
het lopende jaar, en zendt deze naar de lidstaten, het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie.

De ontvangsten en de uitgaven moeten in evenwicht zijn.

6.
De raad van beheer stelt vóór het begin van het boekjaar
de definitieve begroting van het Bureau vast, zo nodig rekening
houdend met de communautaire bijdrage en de overige middelen van het Bureau.
7.

De directeur voert de begroting van het Bureau uit.
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8.
De controle op de betalingsverplichtingen en betalingen
voor alle uitgaven van het Bureau en op de vaststelling en
inning van alle ontvangsten van het Bureau wordt uitgeoefend
door de financieel controleur van de Commissie.
9.
De directeur doet jaarlijks uiterlijk op 31 maart de Commissie, de raad van beheer en de Rekenkamer de rekeningen
van alle ontvangsten en uitgaven van het Bureau betreffende
het voorgaande boekjaar toekomen. De Rekenkamer onderzoekt deze rekeningen overeenkomstig artikel 248 van het Verdrag.
10.
De raad van beheer verleent op aanbeveling van het
Europees Parlement aan de directeur decharge voor de uitvoering van de begroting.
11.
Nadat de Rekenkamer advies heeft uitgebracht, stelt de
raad van beheer de interne financiºle bepalingen vast, waarin
met name de gedetailleerde voorschriften voor de vaststelling
en de uitvoering van de begroting van het Bureau worden
vastgelegd.

Artikel 61
De samenstelling en het bedrag van de in artikel 60, lid 1,
bedoelde vergoedingen worden op voorstel van de Commissie,
na overleg met de organisaties die de belangen van de farmaceutische industrie op communautair niveau vertegenwoordigen, door de Raad vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in
het Verdrag.
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3.
De persoonlijke aansprakelijkheid van de functionarissen
van het Bureau wordt beheerst door de desbetreffende, voor het
personeel van het Bureau geldende voorschriften.
Artikel 64
Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van
de Europese Gemeenschappen is op het Bureau van toepassing.

Artikel 65
Het personeel van het Bureau is onderworpen aan de verordeningen en regelingen die van toepassing zijn op de ambtenaren
en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.
Het Bureau oefent ten aanzien van zijn personeel de bevoegdheden uit die aan het tot aanstelling bevoegde gezag zijn verleend.
De raad van beheer stelt in overleg met de Commissie de
nodige uitvoeringsbepalingen vast.

Artikel 66
Het is de leden van de raad van beheer, de leden van de adviesraad, de leden van de in artikel 50, lid 1, onder a) tot en met
d), bedoelde comitØs en de deskundigen, alsmede de ambtenaren en andere personeelsleden van het Bureau, zelfs na beºindiging van hun werkzaamheden, verboden onder het beroepsgeheim vallende gegevens openbaar te maken.

Artikel 67
HOOFDSTUK 3
ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET BUREAU

Artikel 62
Het Bureau heeft rechtspersoonlijkheid. Het beschikt in alle
lidstaten over de ruimste bevoegdheden waarin de wet voor
rechtspersonen voorziet. Met name mag het roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden en in rechte
optreden.

Artikel 63
1.
De contractuele aansprakelijkheid van het Bureau wordt
beheerst door het op het desbetreffende contract van toepassing zijnde recht. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is bevoegd uitspraak te doen wanneer een
door het Bureau gesloten overeenkomst een arbitragebeding
bevat.
2.
In geval van niet-contractuele aansprakelijkheid vergoedt
het Bureau, overeenkomstig de algemene beginselen die de
wetgevingen van de lidstaten gemeen hebben, alle schade die
door het Bureau zelf of door functionarissen daarvan bij de
uitoefening van hun functie is veroorzaakt.
Het Hof van Justitie is bevoegd terzake van alle in dit verband
gerezen geschillen over schadevergoeding.

De Commissie kan, met instemming van de raad van beheer en
het bevoegde comitØ, vertegenwoordigers van internationale
organisaties die belang hebben bij de harmonisatie van de voorschriften inzake geneesmiddelen, uitnodigen om als waarnemer
aan de werkzaamheden van het Bureau deel te nemen. De
deelnemingsvoorwaarden worden van tevoren door de Commissie bepaald.

Artikel 68
De raad van beheer legt, in overleg met de Commissie, passende contacten tussen het Bureau en de vertegenwoordigers
van de bedrijfstak, de consumenten, de patiºnten en de betrokken beroepsgroepen. Deze contacten kunnen betrekking hebben op de deelneming van waarnemers aan bepaalde werkzaamheden van het Bureau onder voorwaarden die van tevoren
door de raad van beheer in overleg met de Commissie zijn
bepaald.

Artikel 69
De raad van beheer stelt administratieve maatregelen vast om
de farmaceutische bedrijven te helpen bij het indienen van hun
aanvragen in gevallen waarin de markt beperkt is of het gaat
om geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die bedoeld
zijn ter bestrijding van ziekten met regionale verspreiding.
Deze administratieve maatregelen omvatten met name dat het
Bureau bepaalde vertalingen verzorgt.
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Artikel 70
Teneinde voor de nodige transparantie te zorgen, stelt de raad
van beheer op voorstel van de directeur en in overleg met de
Commissie regels vast betreffende de beschikbaarstelling voor
het publiek van niet-vertrouwelijke informatie op regelgevings-,
wetenschappelijk of technisch gebied met betrekking tot het
verlenen van vergunningen voor of het toezicht op geneesmiddelen.

TITEL V
ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 71
1.
Beschikkingen inzake verlening, weigering, wijziging,
schorsing of intrekking van vergunningen voor het in de handel brengen die overeenkomstig deze verordening worden gegeven, worden uitvoerig met redenen omkleed. Van deze beschikkingen wordt kennisgeving gedaan aan de betrokkene.

2.
Een vergunning voor het in de handel brengen van een
onder deze verordening vallend geneesmiddel kan slechts volgens de in deze verordening geregelde procedures en op de in
deze verordening genoemde gronden worden verleend, geweigerd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken.

Artikel 72
1.
Voor eenzelfde geneesmiddel kan slechts ØØn vergunning
voor eenzelfde houder worden verleend.

Om objectieve en gerechtvaardigde redenen die verband houden met de volksgezondheid of de beschikbaarstelling van het
geneesmiddel voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en/of de patiºnten, kan de Commissie ermee instemmen
dat eenzelfde aanvrager meer dan ØØn aanvraag voor dit geneesmiddel bij het Bureau indient.
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gunning is verleend, dat onder de in artikel 3, leden 1 en 2,
van deze verordening bedoelde categorieºn valt en dat uit het
oogpunt van de volksgezondheid van groot belang kan zijn,
voor Ðcompassionate use ter beschikking van bepaalde
patiºnten worden gesteld.
2.
Voordat een besluit tot Ðcompassionate use van geneesmiddelen van de in artikel 3, leden 1 en 2, bedoelde categorieºn wordt genomen, stelt de fabrikant of de aanvrager van de
vergunning voor het in de handel brengen het Bureau daarvan
in kennis.
3.
Wanneer het voornemen tot Ðcompassionate use bestaat,
kan het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
na raadpleging van de fabrikant of de aanvrager aanbevelingen
betreffende de gebruiksvoorwaarden, de distributievoorwaarden
en de beoogde patiºnten goedkeuren. De lidstaten treffen alle
nodige maatregelen om deze aanbevelingen in het kader van de
geldende nationale wetgevingen ten uitvoer te leggen.
4.
Het Bureau houdt een lijst bij van de in lid 1 bedoelde
geneesmiddelen die voor Ðcompassionate use beschikbaar worden gesteld. Artikel 22, lid 1, en artikel 23 zijn van overeenkomstige toepassing.
5.
De in lid 3 bedoelde aanbevelingen laat de burgerlijke of
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de fabrikant of de aanvrager van de vergunning voor het in de handel brengen onverlet.
6.
Een in het kader van Ðcompassionate use geleverd geneesmiddel mag niet onder bezwarende titel worden overgedragen, behalve in bijzondere gevallen die van tevoren door de
nationale wetgevingen zijn bepaald.
7.
Na het daadwerkelijk in de handel brengen, nadat een
vergunning voor het in de handel brengen is verleend, van
een geneesmiddel dat voordien voor Ðcompassionate use
werd geleverd, of na een negatief advies van het ComitØ voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de zin van artikel 9,
lid 2, blijven de leden 3 en 6 van dit artikel buiten toepassing.
8.
Dit artikel laat Richtlijn 20/2001/EG van het Europees
Parlement en de Raad (1) onverlet.

2.
De bepalingen van artikel 98, lid 3, van Richtlijn
2001/83/EG zijn van toepassing op de geneesmiddelen voor
menselijk gebruik waarvoor op grond van deze verordening
een vergunning wordt verleend.

Artikel 74

3.
Onverminderd het unieke en communautaire karakter
van de inhoud van de in artikel 9, lid 4, onder a), b) en c),
en artikel 31, lid 4, onder a) tot en met d), bedoelde documenten verbiedt deze verordening niet het gebruik van diverse
commerciºle modellen (Ðdesign) voor eenzelfde geneesmiddel
waarvoor eenzelfde vergunning is verleend.

1.
Onverminderd het Protocol betreffende de voorrechten en
immuniteiten van de Europese Gemeenschappen stellen de lidstaten de sancties vast die van toepassing zijn op schendingen
van de bepalingen van deze verordening of van de op grond
van deze verordening vastgestelde verordeningen, en treffen zij
alle maatregelen die nodig zijn om de toepassing van die sancties te garanderen. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Artikel 73

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 31 december
2004 van de desbetreffende bepalingen in kennis en delen
haar alle latere wijzigingen ervan zo spoedig mogelijk mede.

1.
In afwijking van artikel 6 van Richtlijn 2001/83/EG kan
een geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor geen ver-

(1) PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.
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2.
De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis
van het inleiden van geschilprocedures betreffende eventuele
inbreuken op deze verordening.
3.
Op verzoek van het Bureau kan de Commissie de houders van krachtens deze verordening verleende vergunningen
voor het in de handel brengen geldboeten opleggen indien zij
bepaalde in het kader van deze vergunningen vastgestelde verplichtingen niet nakomen. De maximumbedragen alsmede de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop deze boeten worden ingevorderd, worden door de Commissie overeenkomstig
de in artikel 77, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
Artikel 75
Deze verordening laat de bevoegdheden die aan de bij Verordening (EG) nr. . . . van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Voedselautoriteit zijn toegekend, onverlet.
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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.
3.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de
raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG
met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van dat besluit van
toepassing.
4.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de
beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG met
inachtneming van de artikelen 7 en 8 van dat besluit van
toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op ØØn maand vastgesteld.

Artikel 76
De Commissie publiceert ten minste om de tien jaar een algemeen verslag over de ervaring die is opgedaan met de toepassing van de procedures die zijn vastgesteld in deze verordening,
in hoofdstuk 4 van titel III van Richtlijn 2001/83/EG en in
hoofdstuk 4 van titel III van Richtlijn 2001/82/EG.

Artikel 78
Verordening (EEG) nr. 2309/93 wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en moeten worden
gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 77
Artikel 79

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 121
van Richtlijn 2001/83/EG ingestelde Permanent ComitØ voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik en door het bij artikel
89 van Richtlijn 2001/82/EG ingestelde Permanent ComitØ
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

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

2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de
regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE I
1. Geneesmiddelen die zijn ontwikkeld met behulp van ØØn van de volgende biotechnologische procØdØs:
 recombinant-DNA-technologie,
 beheerste expressie van genen die coderen voor biologisch actieve eiwitten in prokaryoten en eukaryoten, met
inbegrip van omgevormde cellen van zoogdieren,
 op hybridomen en monoklonale antilichamen gebaseerde methoden.
2. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, inclusief niet met behulp van biotechnologie verkregen geneesmiddelen, die in de eerste plaats bedoeld zijn voor gebruik als rendementverhogende middelen om de groei van
de daarmee behandelde dieren te stimuleren of de opbrengst van deze dieren te verhogen.
3. Geneesmiddelen voor menselijk gebruik die een nieuw werkzaam bestanddeel bevatten dat vóór de datum van
inwerkingtreding van deze verordening in geen enkel geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor in de Gemeenschap een vergunning was verleend, was opgenomen.
4. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die een nieuw werkzaam bestanddeel bevatten dat vóór de datum
van inwerkingtreding van deze verordening in geen enkel geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor in
de Gemeenschap een vergunning was verleend, was opgenomen.

BIJLAGE II
CONCORDANTIETABEL
Onderhavige verordening

Verordening (EEG) nr. 2309/93

art.1

art.1

art.2

art.2

art.3

art.3

art.4

art.4

art.5

art.5

art.6

art.6

art.7

art.7

art.8

art.8

art.9

art.9

art.10

art.10

art.11

art.11

art.12

art.12

art.13

art.13

art.14

art.14

art.15

art.15

art.16

art.16

art.17

art.17

art.18

art.18
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Onderhavige verordening

Verordening (EEG) nr. 2309/93

art.19

art.19

art.20

art.20

art.21

art.21

art.22

art.22

art.23

art.23

art.24

art.24

art.25

art.25

art.26

art.26

art.27

art.27

art.28

art.28

art.29

art.29

art.30

art.30

art.31

art.31

art.32

art.32

art.33

art.33

art.34

art.34

art.35

art.35

art.36

art.36

art.37

art.37

art.38

art.38

art.39

art.39

art.40

art.40

art.41

art.41

art.42

art.42

art.43

art.43

art.44

art.44

art.45

art.45

art.46

art.46

art.47

art.47

art.48

art.48

art.49

art.49

art.50

art.50

art.51

art.51

art.52

nieuw

art.53

nieuw

art.54

art.52

art.55

art.53

art.56

art.54
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Onderhavige verordening

Verordening (EEG) nr. 2309/93

art.57

art.55

art.58

art.56

art.59

nieuw

art.60

art.57

art.61

art.58

art.62

art.59

art.63

art.60

art.64

art.61

art.65

art.62

art.66

art.63

art.67

art.64

art.68

art.65
art.66 (vervallen)

art.69

nieuw

art.70

nieuw

art.71

artikelen 67 en 68

art.72

nieuw

art.73

nieuw

art.74

art.69
art.70 (vervallen)

art.75

nieuw

art.76

art.71

art.77

artikelen 72 en 73

art.78

nieuw

art.79

art.74

bijlage I

bijlage (delen A en B)
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
menselijk gebruik
(2002/C 75 E/13)
COM(2001) 404 def.  2001/0253(COD)
(Door de Commissie ingediend op 26 november 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,

deling (1) moest de Commissie binnen zes jaar na de inwerkingtreding van die verordening een algemeen verslag
publiceren over de ervaring die is opgedaan met de toepassing van de procedures voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen die in die verordening en in andere bepalingen van de communautaire wetgeving zijn vastgesteld.

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,

(6) In het licht van het verslag van de Commissie over de
opgedane ervaring is het noodzakelijk gebleken de procedures voor het verlenen van vergunningen voor het in de
handel brengen van geneesmiddelen in de Gemeenschap
te verbeteren.

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) In Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 23 oktober 2001 tot vaststelling van een
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
menselijk gebruik is ter wille van de duidelijkheid en een
rationele ordening de communautaire wetgeving betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik gecodificeerd en in ØØn tekst samengebracht.
(2) De communautaire wetgeving vormt een belangrijke stap
op weg naar het vrije verkeer van geneesmiddelen voor
menselijk gebruik en de verwijdering van de belemmeringen van het handelsverkeer in deze producten. Gezien de
opgedane ervaring blijken echter nieuwe maatregelen nodig om de resterende belemmeringen van het vrije verkeer
weg te nemen.
(3) Ter bevordering van de werking van de interne markt
moeten de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die ten aanzien van de wezenlijke beginselen van
elkaar verschillen, daarom onderling worden aangepast.
(4) Alle regelgeving op het gebied van de productie en distributie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet
de bescherming van de volksgezondheid als hoofddoel
hebben. Dit doel moet echter worden bereikt met middelen die de ontwikkeling van de bedrijfstak en de handel in
geneesmiddelen binnen de Gemeenschap niet mogen afremmen.
(5) Krachtens artikel 71 van Verordening (EEG) nr. 2309/93
van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van
communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van
een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoor-

(7) Met name wegens de wetenschappelijke en technische
vooruitgang moeten de definities en de werkingssfeer
van Richtlijn 2001/83/EG worden verduidelijkt, teneinde
te waarborgen dat de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen voor menselijk gebruik van
een hoog niveau zijn. Om rekening te houden met de
komst van nieuwe therapieºn en met het groeiende aantal
Ðperifere producten, die zich op de scheidingslijn tussen
de sector geneesmiddelen en andere sectoren bevinden,
moet de definitie van Ðgeneesmiddel worden gewijzigd
om te vermijden dat er twijfel over de toepasselijke wetgeving bestaat indien een product volledig beantwoordt
aan de definitie van geneesmiddel, maar tevens aan de
definitie van andere gereglementeerde producten kan beantwoorden. In dergelijke gevallen moet, gezien de kenmerken ervan, de geneesmiddelenwetgeving van toepassing zijn. In dit verband is het ook nuttig de terminologische samenhang in de geneesmiddelenwetgeving te verbeteren.
(8) Voorzover wordt voorgesteld de werkingssfeer van de gecentraliseerde procedure te wijzigen, dient voor nieuwe
werkzame stoffen de keuzemogelijkheid terzake van de
procedure voor wederzijdse erkenning of de gedecentraliseerde procedure te komen vervallen. Bij generieke geneesmiddelen waarvan het referentiegeneesmiddel via de
gecentraliseerde procedure een vergunning voor het in de
handel brengen heeft verkregen, moeten de aanvragers
van een vergunning voor het in de handel brengen onder
bepaalde voorwaarden wel tussen beide procedures kunnen kiezen. De procedure voor wederzijdse erkenning of
de gedecentraliseerde procedure moet eveneens facultatief
toegankelijk zijn voor geneesmiddelen die een therapeutische innovatie inhouden of voor geneesmiddelen die een
voordeel voor de samenleving of voor de patiºnten opleveren.
(1) PB L 214 van 21.8.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 649/1998 van de Commissie (PB L 88 van 24.3.1998,
blz. 7).
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(9) Uit de evaluatie van de werking van de procedures voor
het verlenen van vergunningen voor het in de handel
brengen blijkt met name dat de procedure voor wederzijdse erkenning moet worden herzien om de mogelijkheid van samenwerking tussen de lidstaten te versterken.
Deze samenwerking moet formeel gestalte krijgen door de
oprichting van een coördinatiegroep voor deze procedure,
waarvan het functioneren moet worden vastgesteld, teneinde verschillen van inzicht te regelen in het kader van
een herziene gedecentraliseerde procedure.

(10) Uit de opgedane ervaring blijkt dat een aangepaste arbitrageprocedure nodig is, met name voor gevallen die betrekking hebben op een hele therapeutische klasse of op alle
geneesmiddelen die een bepaalde werkzame stof bevatten.

(11) Omdat generieke geneesmiddelen een belangrijk deel van
de geneesmiddelenmarkt vormen, moet gezien de opgedane ervaring de toegang van deze geneesmiddelen tot de
communautaire markt worden vereenvoudigd.
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ervaring. Daarnaast moet onder strikte voorwaarden worden toegestaan dat in het belang van patiºnten informatie
over bepaalde geneesmiddelen wordt verstrekt om aan
hun gewettigde behoeften en verwachtingen te beantwoorden. Deze informatie mag niet worden uitgelegd als
reclame voor of rechtstreekse promotie van geneesmiddelen waarvoor een medisch recept is vereist.
(17) Daar de meeste maatregelen die nodig zijn ter uitvoering
van de onderhavige richtlijn maatregelen van individuele
strekking zijn, dient de raadplegingsprocedure van artikel
3 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) dan wel de beheersprocedure van artikel 4 van
dat besluit te worden toegepast. Maatregelen van algemene
strekking in de zin van artikel 2 van genoemd besluit
dienen volgens de regelgevingsprocedure van artikel 5
van dat besluit te worden vastgesteld.
(18) Richtlijn 2001/83/EG moet derhalve worden gewijzigd,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

(12) De criteria voor kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid
moeten zodanig zijn dat van ieder geneesmiddel zowel
bij het in de handel brengen als daarna een voordelen/
risicobeoordeling kan worden uitgevoerd. Ook moeten de
criteria voor de weigering, schorsing of intrekking van
vergunningen voor het in de handel brengen worden geharmoniseerd en aangepast.

(13) De geldigheid van vergunningen voor het in de handel
brengen moet niet meer worden beperkt tot vijf jaar.
Ter compensatie hiervan dient het markttoezicht te worden versterkt. Bovendien dient iedere vergunning die niet
wordt gevolgd door het daadwerkelijk in de handel brengen van een geneesmiddel, te worden geacht zijn geldigheid te verliezen.

(14) De kwaliteit van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik die in de Gemeenschap worden vervaardigd of beschikbaar zijn, moet worden gewaarborgd door te eisen
dat voor de werkzame stoffen die bij de samenstelling
worden gebruikt de beginselen inzake goede praktijken
bij de vervaardiging van deze geneesmiddelen worden gevolgd. Het blijkt noodzakelijk de communautaire bepalingen betreffende inspecties aan te scherpen en een communautair register voor de resultaten van deze inspecties
in te stellen.

(15) De geneesmiddelenbewaking en meer in het algemeen het
markttoezicht en de sancties op niet-naleving van de bepalingen, moeten worden versterkt. Bij de geneesmiddelenbewaking moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van de moderne informatietechnologie om de
uitwisseling tussen de lidstaten te verbeteren.

(16) Met het oog op een goed gebruik van geneesmiddelen
moet de regelgeving inzake verpakkingen worden aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met de opgedane

Artikel 1
Richtlijn 2001/83/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) Punt 1 wordt geschrapt.
b) Punt 2 komt als volgt te luiden:
Ð2. Geneesmiddel:
a) elke enkelvoudige of samengestelde substantie,
aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot
ziekten bij de mens;
b) elke enkelvoudige of samengestelde substantie
die bij de mens kan worden gebruikt teneinde
een medische diagnose te stellen of om fysiologische functies bij de mens te herstellen, te verbeteren of te wijzigen.
c) Punt 20 komt als volgt te luiden:
Ð20. Naam van het geneesmiddel:
de naam, die een fantasienaam kan zijn die geen
verwarring doet ontstaan met de algemene benaming, dan wel een algemene of wetenschappelijke
benaming vergezeld van een merk of van de naam
van de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen;
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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2. Artikel 2 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 2
1. Deze richtlijn is van toepassing op geneesmiddelen
voor menselijk gebruik, bestemd om in de lidstaten in de
handel te worden gebracht, die industrieel of met gebruikmaking van een industrieel procØdØ worden vervaardigd.
2.
Wanneer een enkelvoudige of samengestelde substantie aan de definitie van een geneesmiddel beantwoordt, zijn
de bepalingen van deze richtlijn ook van toepassing indien
deze enkelvoudige of samengestelde substantie tevens binnen de werkingssfeer van andere communautaire wetgeving valt.
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b) Het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:
Ð1 bis.
De houder van de vergunning voor het in de
handel brengen is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van het geneesmiddel.
6. In artikel 8 wordt lid 3 als volgt gewijzigd:
a) De punten b) en c) komen als volgt te luiden:
Ðb) naam van het geneesmiddel;
c) kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van alle
bestanddelen van het geneesmiddel;

3. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
b) De punten h), i) en j) komen als volgt te luiden:
a) Punt 3 komt als volgt te luiden:
Ð3. geneesmiddelen die voor proeven in het kader van
onderzoek en ontwikkeling zijn bestemd, onverminderd het bepaalde in Richtlijn 2001/20/EG van
het Europees Parlement en de Raad (*);
___________
(*) PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.

Ðh) beschrijving van de door de fabrikant toegepaste
controlemethoden;
i) resultaten van:
 de farmaceutische (fysisch-chemische, biologische of microbiologische) proeven,

b) Punt 6 komt als volgt te luiden:
Ð6. volledig bloed, plasma of bloedcellen, van menselijke oorsprong met uitzondering van plasma dat
met gebruikmaking van een industrieel procØdØ
wordt vervaardigd.
4. Artikel 5 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 5
Onverminderd het bepaalde in Verordening [(EEG)
nr. 2309/93] mag een lidstaat, overeenkomstig de van
kracht zijnde wetgeving en om te voorzien in speciale
behoeften, de bepalingen van de onderhavige richtlijn
niet van toepassing verklaren op geneesmiddelen die worden geleverd naar aanleiding van een bonafide bestelling
op eigen initiatief van een officieel erkend beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, en die worden bereid volgens
zijn specificaties en bestemd zijn voor gebruik door zijn
eigen patiºnten onder zijn rechtstreekse, persoonlijke verantwoordelijkheid.
5. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a) Aan lid 1 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:
ÐVoor de verschillende concentraties, farmaceutische
vormen, toedieningswijzen en aanbiedingsvormen van
een geneesmiddel, alsmede voor iedere wijziging die
overeenkomstig artikel 35 wordt aangebracht, moet
een vergunning in de zin van de eerste alinea worden
verleend; zij worden geacht deel uit te maken van dezelfde vergunning.

 de preklinische (toxicologische en farmacologische) proeven,
 de klinische proeven;
j) een samenvatting van de kenmerken van het product overeenkomstig artikel 11, een model van de
buitenverpakking waarop de in artikel 54 bedoelde
gegevens zijn vermeld en van de primaire verpakking van het geneesmiddel waarop de in artikel 55
bedoelde gegevens zijn vermeld en de bijsluiter
overeenkomstig artikel 59;
c) Het volgende punt m) wordt toegevoegd:
Ðm) een kopie van iedere aanwijzing van het geneesmiddel als weesgeneesmiddel krachtens Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad (*), vergezeld van een kopie van
het desbetreffende advies van het Bureau.
___________
(*) PB L 18 van 22.1.2000, blz. 1.
d) De volgende derde alinea wordt toegevoegd:
ÐDe gegevens en bescheiden over de resultaten van de in
de eerste alinea, onder i), bedoelde farmaceutische, preklinische en klinische proeven moeten vergezeld gaan
van uitvoerige samenvattingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 12;.
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7. Artikel 10 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 10
1.
In afwijking van artikel 8, lid 3, onder i), en onverminderd het recht inzake de bescherming van de industriºle en commerciºle eigendom, is de aanvrager niet gehouden de resultaten van de preklinische en klinische proeven te verschaffen wanneer hij kan aantonen dat het geneesmiddel generiek is ten opzichte van een referentiegeneesmiddel waarvoor sinds ten minste tien jaar in een
lidstaat of in de Gemeenschap een vergunning in de zin
van artikel 6 is verleend.
De in de eerste alinea genoemde periode van tien jaar
wordt verlengd tot elf jaar indien de houder van de vergunning voor het in de handel brengen gedurende de eerste acht jaar van de genoemde periode van tien jaar een
vergunning voor een of meer nieuwe therapeutische indicaties verkrijgt die bij de wetenschappelijke beoordeling
met het oog op het verlenen van een vergunning hiervoor
worden beschouwd als een belangrijk klinisch voordeel ten
opzichte van de bestaande behandelingen.
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commerciºle eigendom, is de aanvrager niet gehouden de
resultaten van de preklinische en klinische proeven te verschaffen wanneer hij kan aantonen dat het bestanddeel of
de bestanddelen van het geneesmiddel reeds ten minste tien
jaar in de Gemeenschap in de medische praktijk wordt,
respectievelijk worden gebruikt en een erkende werkzaamheid alsmede een aanvaardbaar veiligheidsniveau biedt, respectievelijk bieden overeenkomstig de voorwaarden van
bijlage I. In dat geval worden de resultaten van deze proeven vervangen door een desbetreffende wetenschappelijke
bibliografie.
Artikel 10 ter
Wanneer een nieuw geneesmiddel werkzame stoffen bevat
die al in toegelaten geneesmiddelen zijn opgenomen, maar
die niet eerder met therapeutisch oogmerk zijn samengevoegd, moeten de resultaten van de preklinische en klinische proeven met betrekking tot de samenvoeging worden overgelegd, zonder dat het noodzakelijk is de documentatie voor elke werkzame stof afzonderlijk te verstrekken.
Artikel 10 quater

2.
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan
onder:
a) referentiegeneesmiddel: een geneesmiddel waarvoor
overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 een vergunning in de zin van artikel 6 is verleend;
b) generiek geneesmiddel: een geneesmiddel met dezelfde
kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkzame stoffen en dezelfde farmaceutische vorm, waarvan
de biologische equivalentie met het referentiegeneesmiddel is aangetoond in relevante onderzoeken naar de
biologische beschikbaarheid. De verschillende orale farmaceutische vormen voor directe vrijgeving worden beschouwd als ØØn farmaceutische vorm. De aanvrager
kan van de onderzoeken naar de biologische beschikbaarheid worden vrijgesteld indien hij kan aantonen dat
het geneesmiddel aan de criteria van bijlage I voldoet.
3.
Indien de werkzame stof(fen), de therapeutische indicaties, de concentratie, de farmaceutische vorm of de wijze
van toediening wordt of worden gewijzigd ten opzichte
van die van het referentiegeneesmiddel, is het in lid 1,
eerste alinea, bepaalde niet op deze wijzigingen van toepassing en moeten de resultaten van de desbetreffende
preklinische of klinische proeven worden verstrekt.
4.
Het uitvoeren van de voor de toepassing van de leden
1, 2 en 3 noodzakelijke proeven op een generiek geneesmiddel wordt niet beschouwd als een inbreuk op rechten
terzake van octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen.
8. De volgende artikelen 10 bis tot en met 10 quater worden
ingevoegd:

Nadat een vergunning voor het in de handel brengen is
verleend, kan de houder van deze vergunning erin toestemmen dat bij de behandeling van een volgende aanvraag
voor een geneesmiddel met dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkzame stoffen en met dezelfde farmaceutische vorm, gebruik wordt gemaakt van
de farmaceutische, preklinische en klinische documentatie
in het dossier van het geneesmiddel.
9. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
a) Punt 1 komt als volgt te luiden:
Ð1. naam van het geneesmiddel, gevolgd door de concentratie en de farmaceutische vorm;
b) Punt 6 komt als volgt te luiden:
Ð6. farmaceutische gegevens:
6.1. excipiºnten,
6.2. houdbaarheid, zo nodig na reconstitutie van
het geneesmiddel of wanneer de primaire verpakking voor het eerst wordt geopend,
6.3. bijzondere voorzorgsmaatregelen bij opslag,
6.4. aard en inhoud van de primaire verpakking,
6.5. bijzondere voorzorgsmaatregelen bij de verwijdering van niet gebruikte geneesmiddelen of
van van die geneesmiddelen afgeleide afvalstoffen, indien van toepassing;

ÐArtikel 10 bis
c) Het volgende punt 10 wordt toegevoegd:
In afwijking van artikel 8, lid 3, onder i), en onverminderd
het recht inzake de bescherming van de industriºle en

Ð10. indeling in de zin van artikel 70.
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10. Artikel 12 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 12
1.
De aanvrager ziet erop toe dat de in artikel 8, lid 3,
onder j), bedoelde uitvoerige samenvattingen, alvorens bij
de bevoegde autoriteiten te worden ingediend, worden opgesteld en ondertekend door personen die de vereiste technische capaciteiten of beroepskwalificaties bezitten.
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14. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
a) In lid 1 wordt Ðde artikelen 8, 10, en 11 vervangen
door Ðde artikelen 8 en 10 tot en met 11.
b) In lid 2 wordt Ðtoxicologische, farmacologische vervangen door Ðpreklinische.
15. De artikelen 17 en 18 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 17

2.
De personen die de in lid 1 bedoelde technische
capaciteiten of beroepskwalificaties bezitten, moeten een
eventuele verwijzing naar de in artikel 10 bis, lid 1, bedoelde wetenschappelijke bibliografie overeenkomstig de
voorwaarden van bijlage I rechtvaardigen.
3.
Het dossier dat de aanvrager aan de bevoegde autoriteiten overlegt, moet ook de uitvoerige samenvattingen
bevatten.
11. Artikel 13 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 13
1.
De lidstaten zien erop toe dat de in de Gemeenschap
vervaardigde en aldaar in de handel gebrachte homeopathische geneesmiddelen overeenkomstig de artikelen 14, 15 en
16 worden geregistreerd of toegelaten, behalve indien deze
geneesmiddelen vallen onder een registratie of vergunning,
verleend overeenkomstig de nationale wetgeving tot en met
31 december 1993.
2.
De lidstaten voeren een speciale vereenvoudigde registratieprocedure in voor de in artikel 14 bedoelde homeopathische geneesmiddelen.
12. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
a) Aan lid 1 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:
ÐIndien nieuwe wetenschappelijke kennis dit rechtvaardigt, kan de Commissie het in de eerste alinea, derde
streepje, bepaalde aanpassen overeenkomstig de in artikel 121, lid 2, bedoelde procedure.
b) Lid 3 wordt geschrapt.

1.
De lidstaten nemen alle passende maatregelen om te
waarborgen dat de procedure voor het verlenen van een
vergunning voor het in de handel brengen niet langer
duurt dan 150 dagen na indiening van een geldige aanvraag, waarvan 120 dagen voor de opstelling van het beoordelingsrapport en de voorbereiding van de samenvatting van de kenmerken van het product.
Met het oog op de verlening van een vergunning voor het
in de handel brengen van een geneesmiddel in meer dan
ØØn lidstaat moeten de aanvragen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 27 tot en met 39 worden ingediend.
2.
Wanneer een lidstaat constateert dat in een andere
lidstaat al een onderzoek plaatsvindt naar een aanvraag om
een vergunning voor het in de handel brengen van eenzelfde geneesmiddel, weigert de betrokken lidstaat de aanvraag te beoordelen en stelt hij de aanvrager ervan in
kennis dat de procedure van de artikelen 27 tot en met
39 wordt toegepast.
Artikel 18
Een lidstaat die overeenkomstig artikel 8, lid 3, onder m),
ervan in kennis wordt gesteld dat een andere lidstaat een
vergunning heeft afgegeven voor een geneesmiddel waarvoor in de betrokken lidstaat een aanvraag van een vergunning voor het in de handel brengen is ingediend, weigert de aanvraag indien deze niet overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 27 tot en met 39 is ingediend.
16. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
a) In de aanhef wordt Ðartikel 8 en artikel 10, lid 1, vervangen door Ðde artikelen 8 en 10 tot en met 10 quarter.
b) In punt 1 wordt Ðartikel 8 en artikel 10, lid 1, vervangen door Ðartikel 8, lid 3, en de artikelen 10 tot en
met 10 quarter.

13. In artikel 15 komt het zesde streepje als volgt te luiden:

c) In punt 3 wordt Ðin artikel 8, lid 3, en in artikel 10, lid
1, vervangen door Ðin artikel 8, lid 3, en in de artikelen
10 tot en met 10 quarter.

Ð een of meer modellen van de buitenverpakking en
van de primaire verpakking van de te registreren geneesmiddelen,

17. In artikel 20 wordt in punt b) Ðuitzonderlijke en gerechtvaardigde gevallen vervangen door Ðgerechtvaardigde gevallen.
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18. Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
De leden 3 en 4 komen als volgt te luiden:
Ð3.
De bevoegde autoriteit stelt iedere belanghebbende
een kopie van de vergunning voor het in de handel brengen, vergezeld van de samenvatting van de kenmerken van
het product, ter beschikking.
4.
De bevoegde autoriteit stelt tevens een rapport op
met een beoordeling van en opmerkingen over het dossier
betreffende de resultaten van de farmaceutische, preklinische en klinische proeven betreffende het betrokken geneesmiddel. Dit beoordelingsrapport wordt bijgewerkt zodra nieuwe gegevens beschikbaar komen die voor de beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van het geneesmiddel van belang zijn.
De bevoegde autoriteit stelt iedere belanghebbende op
diens verzoek het beoordelingsrapport met de motieven
voor haar advies ter beschikking, met weglating van alle
vertrouwelijke commerciºle informatie.
19. Artikel 22 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 22
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen na overleg met
de aanvrager aan de vergunning specifieke verplichtingen
worden verbonden met als doel na de verkrijging van de
vergunning aanvullend onderzoek te verrichten.
Deze vergunning kan slechts op objectieve en controleerbare gronden worden verleend en dient te berusten op een
van de redenen bedoeld in bijlage I, deel 4, rubriek G.
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22. Artikel 26 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 26
De vergunning voor het in de handel brengen wordt geweigerd, wanneer na verificatie van de in de artikelen 8 en
10 tot en met 10 quater vermelde gegevens en bescheiden
blijkt:
a) dat de verhouding voordelen/risico’s niet gunstig is, of
b) dat de therapeutische werking van het geneesmiddel
door de aanvrager onvoldoende wordt aangetoond,
dan wel
c) dat het geneesmiddel niet de opgegeven kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling bezit.
De vergunning wordt eveneens geweigerd wanneer de tot
staving van de aanvraag verstrekte bescheiden en gegevens
niet in overeenstemming zijn met de artikelen 8 en 10 tot
en met 10 quater.
23. De titel van hoofdstuk 4 van titel III komt als volgt te
luiden:
ÐHOOFDSTUK 4
Procedure voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedure.
24. De artikelen 27 tot en met 32 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 27

20. Aan artikel 23 wordt de volgende derde alinea toegevoegd:
ÐOm na de verlening van de vergunning voor het in de
handel brengen, een voortdurende voordelen/risicobeoordeling te kunnen uitvoeren, worden bovendien alle wijzigingen in de gegevens in het dossier en alle informatie die
niet in het oorspronkelijke dossier is opgenomen, aan de
bevoegde autoriteiten worden meegedeeld.
21. Artikel 24 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 24
1.
Onverminderd de leden 2 en 3 is de vergunning
gedurende onbepaalde tijd geldig.
2.
Iedere vergunning die niet binnen twee jaar na de
afgifte ervan wordt gevolgd door het daadwerkelijk in de
handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel in de
lidstaat die de vergunning heeft verleend, verliest zijn geldigheid.
3.
Indien een toegelaten geneesmiddel, dat eerder in de
handel is gebracht in de lidstaat die de vergunning heeft
verleend, in die lidstaat gedurende twee opeenvolgende
jaren niet meer daadwerkelijk in de handel is, verliest de
voor dit geneesmiddel verleende vergunning zijn geldigheid.

1.
Er wordt een coördinatiegroep opgericht om alle
vraagstukken in verband met de afgifte van vergunningen
voor het in de handel brengen van een geneesmiddel in
twee of meer lidstaten overeenkomstig de procedures van
dit hoofdstuk te onderzoeken. Het secretariaat van deze
coördinatiegroep berust bij het Bureau.
2.
De coördinatiegroep bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere lidstaat, die wordt benoemd voor een termijn van drie jaar met mogelijkheid tot verlenging. De
leden van de coördinatiegroep kunnen zich doen vergezellen door deskundigen.
3.
De coördinatiegroep stelt zijn reglement van orde
vast, dat in werking treedt na gunstig advies van de Commissie.
Artikel 28
1.
Ter verkrijging van een vergunning voor het in de
handel brengen van een geneesmiddel in meer dan een
lidstaat dient de aanvrager bij deze lidstaten een aanvraag
in op basis van een identiek dossier. Het dossier bevat de
in de artikelen 8 en 10 tot en met 11 bedoelde gegevens en
bescheiden. De ingediende informatie omvat een lijst van
de lidstaten waarop de aanvraag betrekking heeft.
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De aanvrager verzoekt een van deze lidstaten als Ðreferentielidstaat op te treden en een beoordelingsrapport over
het geneesmiddel op te stellen overeenkomstig de leden 2
en 3.
In voorkomend geval bevat het beoordelingsrapport een
analyse ten behoeve van artikel 10, lid 1, tweede alinea.
2.
Indien op het moment van de aanvraag een vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel
is verleend, erkennen de betrokken lidstaten de vergunning
voor het in de handel brengen die door de referentielidstaat
is verleend. Daartoe verzoekt de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen de referentielidstaat een
beoordelingsrapport over het geneesmiddel op te stellen
of, indien nodig, ieder bestaand beoordelingsrapport bij
te werken. Binnen zestig dagen na ontvangst van de geldige aanvraag stelt de referentielidstaat het beoordelingsrapport op of werkt deze dit bij. Na goedkeuring worden
het beoordelingsrapport, de samenvatting van de kenmerken van het product, de etikettering en de bijsluiter naar de
betrokken lidstaten en de aanvrager gezonden.
3.
Indien op het moment van de aanvraag geen vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel
is verleend, verzoekt de aanvrager de referentielidstaat een
ontwerp-beoordelingsrapport, een ontwerp-samenvatting
van de kenmerken van het product, een ontwerp-etikettering en een ontwerp-bijsluiter op te stellen. De referentielidstaat stelt deze ontwerpen binnen 120 dagen na ontvangst van de geldige aanvraag op en zendt deze aan de
betrokken lidstaten en de aanvrager.
4.
Binnen negentig dagen na ontvangst van de in de
leden 2 en 3 bedoelde documenten keuren de betrokken
lidstaten het beoordelingsrapport, de samenvatting van de
kenmerken van het product, de etikettering en de bijsluiter
goed en stellen de referentielidstaat hiervan in kennis. Deze
stelt vast dat algehele overeenstemming is bereikt, sluit de
procedure en stelt de aanvrager hiervan in kennis.
5.
Iedere lidstaat waar overeenkomstig de bepalingen
van lid 1 een aanvraag is ingediend, neemt binnen dertig
dagen na de vaststelling van de algehele overeenstemming
een beslissing in overeenstemming met het beoordelingsrapport, de samenvatting van de kenmerken van het product, de etikettering en de bijsluiter, zoals deze zijn goedgekeurd.
Artikel 29
1.
Indien een lidstaat het beoordelingsrapport, de samenvatting van de kenmerken van het product, de etikettering en de bijsluiter niet binnen de in artikel 28, lid 4,
bedoelde termijn kan goedkeuren wegens een mogelijk
ernstig risico voor de volksgezondheid, motiveert hij zijn
standpunt uitvoerig en stelt hij de referentielidstaat, de
andere betrokken lidstaten en de aanvrager in kennis van
zijn redenen. De punten waarover verschil van inzicht
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bestaat worden onverwijld aan de coördinatiegroep meegedeeld.

2.
In de coördinatiegroep stellen alle in lid 1 bedoelde
lidstaten alles in het werk om overeenstemming te bereiken
over de te nemen maatregelen. Zij bieden de aanvrager de
gelegenheid zijn standpunt mondeling of schriftelijk toe te
lichten. Indien de lidstaten binnen zestig dagen nadat is
meegedeeld over welke punten verschil van inzicht bestaat,
overeenstemming bereiken, stelt de referentielidstaat de algehele overeenstemming vast, sluit hij de procedure en
stelt hij de aanvrager hiervan in kennis. Artikel 28, lid 5,
is van toepassing.

3.
Indien de lidstaten binnen de in lid 2 bedoelde termijn van zestig dagen geen overeenstemming hebben bereikt, wordt het Bureau hiervan onverwijld in kennis gesteld, zodat de procedure van artikel 32 kan worden ingeleid. Het Bureau wordt een uitvoerige beschrijving van de
punten waarover geen overeenstemming kon worden bereikt en van de redenen hiervoor verstrekt. De aanvrager
ontvangt een kopie van deze informatie.

4.
Zodra de aanvrager ervan in kennis is gesteld dat de
zaak aan het Bureau is voorgelegd, zendt hij het Bureau
onverwijld een kopie van de in artikel 28, lid 1, eerste
alinea, bedoelde gegevens en bescheiden.

5.
In het in lid 3 bedoelde geval kunnen de lidstaten die
het beoordelingsrapport, de ontwerp-samenvatting van de
kenmerken van het product, de etikettering en de bijsluiter
van de referentielidstaat hebben goedgekeurd, op verzoek
van de aanvrager het in de handel brengen van het geneesmiddel toestaan zonder de uitkomst van de procedure van
artikel 32 af te wachten. In dit geval wordt de vergunning
verleend zonder afbreuk te doen aan de uitkomst van deze
procedure.

Artikel 30

1.
Indien voor een geneesmiddel verscheidene aanvragen
voor een vergunning voor het in de handel brengen overeenkomstig de artikelen 8 en 10 tot en met 11 zijn ingediend en de lidstaten onderling afwijkende beslissingen
hebben genomen over de verlening, schorsing of intrekking van deze vergunning, kan een lidstaat, de Commissie
of de aanvrager of houder van de vergunning voor het in
de handel brengen deze zaak aan het ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, hierna ÐComitØ genoemd, voorleggen om de procedure van artikel 32 te
volgen.

2.
Om de harmonisering van al ten minste tien jaar in
de Gemeenschap toegelaten geneesmiddelen te bevorderen,
kunnen de lidstaten ieder jaar de coördinatiegroep een lijst
doen toekomen van de geneesmiddelen waarvoor geharmoniseerde samenvattingen van de kenmerken van het
product moeten worden opgesteld.
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De coördinatiegroep stelt, rekening houdend met de voorstellen van alle lidstaten, een lijst vast en doet deze aan de
Commissie toekomen.
De Commissie of een lidstaat kan samen met het Bureau
en rekening houdend met de standpunten van de belanghebbenden, op deze geneesmiddelen de bepalingen van lid
1 toepassen.
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In urgente gevallen kan het ComitØ op voorstel van zijn
voorzitter een kortere termijn vaststellen.
2.
Met het oog op zijn beraadslagingen kan het ComitØ
een van zijn leden tot rapporteur aanwijzen. Het ComitØ
kan ook een beroep doen op onafhankelijke deskundigen
om over specifieke zaken advies uit te brengen. Bij de
aanwijzing van deskundigen stelt het ComitØ hun taken
vast en geeft het aan binnen welke termijn deze dienen
te zijn voltooid.

Artikel 31
1.
De lidstaten, de Commissie, de aanvrager of de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
kunnen in bijzondere gevallen, wanneer de belangen van
de Gemeenschap in het geding zijn, de zaak aan het ComitØ voorleggen om de procedure van artikel 32 te volgen
alvorens een beslissing wordt genomen over een aanvraag
van een vergunning voor het in de handel brengen, over de
schorsing of de intrekking van een vergunning of over een
wijziging in de voorwaarden van de vergunning voor het
in de handel brengen die noodzakelijk lijkt, zulks in het
bijzonder om rekening te houden met de gegevens die
overeenkomstig titel IX zijn verzameld.
De betrokken lidstaat of de Commissie geeft een duidelijke
beschrijving van de zaak die voor advies aan het ComitØ
wordt voorgelegd en stelt de aanvrager of de houder van
de vergunning voor het in de handel brengen hiervan in
kennis.
De lidstaten en de aanvrager of de houder van de vergunning voor het in de handel brengen verstrekken het ComitØ
alle beschikbare gegevens die met de betrokken zaak verband houden.
2.
Indien de voorgelegde zaak betrekking heeft op een
reeks geneesmiddelen of een therapeutische klasse, kan het
Bureau de procedure beperken tot enkele specifieke delen
van de vergunning.
In dat geval is artikel 35 uitsluitend op deze geneesmiddelen van toepassing indien zij vallen onder de in dit hoofdstuk bedoelde procedures voor het verlenen van een vergunning voor het in de handel brengen.
Artikel 32
1.
Indien naar de procedure van dit artikel wordt verwezen, beraadslaagt het ComitØ en brengt het, binnen een
termijn van zestig dagen nadat de zaak aan het ComitØ is
voorgelegd, een met redenen omkleed advies uit.
In de overeenkomstig de artikelen 30 en 31 aan het ComitØ voorgelegde gevallen kan het ComitØ die termijn echter, rekening houdend met de standpunten van de betrokken aanvragers of houders van de vergunning voor het in
de handel brengen, met maximaal negentig dagen verlengen.

3.
Alvorens advies uit te brengen stelt het ComitØ de
aanvrager of de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen in de gelegenheid een schriftelijke of mondelinge toelichting te geven.
Bij het advies van het ComitØ worden de ontwerp-samenvatting van de kenmerken van het product en de ontwerpen voor de etikettering en de bijsluiter gevoegd.
Indien het ComitØ het nuttig acht, kan het andere personen
uitnodigen om inlichtingen te verstrekken over de zaak die
aan het ComitØ is voorgelegd.
Het ComitØ kan de in lid 1 genoemde termijn opschorten
om de aanvrager of de houder van de vergunning voor het
in de handel brengen de gelegenheid te bieden zijn toelichting voor te bereiden.
4.
Het Bureau stelt de aanvrager of de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen onmiddellijk
ervan in kennis, wanneer het ComitØ van oordeel is dat:
a) de aanvraag niet aan de vergunningcriteria voldoet, of
b) de overeenkomstig artikel 11 door de aanvrager of de
houder van de vergunning voor het in de handel brengen ingediende samenvatting van de kenmerken van het
product dient te worden gewijzigd, of
c) aan de vergunning voorwaarden moeten worden verbonden die essentieel worden geacht voor het veilig
en werkzaam gebruik van het geneesmiddel alsook
voor de geneesmiddelenbewaking, of
d) een vergunning voor het in de handel brengen dient te
worden geschorst, gewijzigd of ingetrokken.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van het advies kan de
aanvrager of de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen het Bureau schriftelijk kennis geven van
zijn voornemen beroep aan te tekenen. In dat geval zendt
hij het Bureau binnen zestig dagen na ontvangst van het
advies de gedetailleerde gronden voor zijn beroep. Binnen
zestig dagen na ontvangst van de gronden van het beroep
heroverweegt het ComitØ zijn advies overeenkomstig de
bepalingen van artikel [53, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 2309/93]. De redenen voor het over het beroep genomen besluit worden bij het in lid 5 van dit artikel genoemde beoordelingsrapport gevoegd.
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5.
Binnen dertig dagen na de vaststelling van het definitieve advies van het ComitØ zendt het Bureau dit advies,
alsmede een rapport met een beschrijving van de beoordeling van het geneesmiddel en van de redenen voor de
genomen besluiten, naar de lidstaten, naar de Commissie
en naar de aanvrager of de houder van de vergunning voor
het in de handel brengen.
Wanneer over de verlening of het behoud van een vergunning voor het in de handel brengen gunstig advies wordt
uitgebracht, worden bij dit advies de volgende documenten
gevoegd:

26.3.2002

werp-beschikking evenwel een dringend karakter heeft,
kan de voorzitter naargelang de urgentie een kortere
termijn vaststellen;
c) de lidstaten schriftelijk, naar behoren met redenen omkleed, kunnen verzoeken dat het Permanent ComitØ in
een plenaire vergadering de ontwerp-beschikking bespreekt.

a) een ontwerp-samenvatting van de kenmerken van het
product, als bedoeld in artikel 11;

Indien de schriftelijke opmerkingen van een lidstaat volgens de Commissie belangrijke nieuwe vragen van wetenschappelijke of technische aard doen rijzen waarop in het
advies van het Bureau niet is ingegaan, schorst de voorzitter de procedure en verwijst hij de aanvraag voor verdere behandeling naar het Bureau.

b) in voorkomend geval, de voorwaarden waaraan de vergunning wordt onderworpen in de zin van lid 4, onder
c);

De voor de uitvoering van dit lid noodzakelijke bepalingen
worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 121, lid 2, bedoelde procedure.

c) de voorgestelde etikettering en bijsluiter.
25. Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
a) in de tweede alinea wordt Ðin artikel 32, lid 5, punten a)
en b) vervangen door Ðin artikel 32, lid 5, tweede
alinea
b) in de vierde alinea worden na Ðaanvrager de woorden
Ðof de houder van de vergunning voor het in de handel
brengen ingevoegd.
26. Artikel 34 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 34
1.
De Commissie geeft een definitieve beschikking overeenkomstig de in artikel 121, lid 3, bedoelde procedure
indien de ontwerp-beschikking overeenstemt met het advies van het Bureau.
De Commissie geeft een definitieve beschikking overeenkomstig de in artikel 121, lid 4, bedoelde procedure indien
de ontwerp-beschikking niet overeenstemt met het advies
van het Bureau.
2.
Het reglement van orde van het bij artikel 121, lid 1,
ingestelde Permanent ComitØ wordt aangepast om rekening
te houden met de taken waarmee het uit hoofde van dit
hoofdstuk wordt belast.
Deze aanpassingen houden in dat:
a) behalve in de in artikel 33, derde alinea, bedoelde gevallen, het advies van het Permanent ComitØ schriftelijk
wordt uitgebracht;
b) de lidstaten over een termijn van vijftien dagen beschikken om schriftelijke opmerkingen over de ontwerp-beschikking bij de Commissie in te dienen. Indien de ont-

3.
De in lid 1 bedoelde beschikking wordt tot alle lidstaten gericht en wordt ter informatie aan de houder van
de vergunning voor het in de handel brengen of aan de
aanvrager meegedeeld. Binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beschikking verlenen de betrokken lidstaten
en de referentielidstaat de vergunning voor het in de handel brengen of trekken zij deze in dan wel passen zij de
voorwaarden van de vergunning voor het in de handel
brengen zodanig aan dat de vergunning aan de beschikking
beantwoordt. Hierbij verwijzen zij naar de beschikking. Zij
stellen de Commissie en het Bureau hiervan in kennis.
27. In artikel 35 wordt de derde alinea van lid 1 geschrapt.
28. In artikel 38 komt lid 2 als volgt te luiden:
Ð2.
Uiterlijk op [datum] publiceert de Commissie een
verslag over de ervaring die is opgedaan met de toepassing
van de in dit hoofdstuk beschreven procedures en stelt zij
eventueel noodzakelijke wijzigingen ter verbetering van die
procedures voor.
29. Artikel 39 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 39
De bepalingen van artikel 29, leden 3, 4 en 5, en van de
artikelen 30 tot en met 34 zijn niet van toepassing op de
in artikel 14 bedoelde homeopathische geneesmiddelen.
De bepalingen van de artikelen 28 tot en met 34 zijn niet
van toepassing op de in artikel 16, lid 2, bedoelde homeopathische geneesmiddelen.
30. Aan artikel 40 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:
Ð4.
De lidstaten zenden een kopie van de in lid 1 bedoelde vergunning aan het Bureau. Het Bureau neemt deze
informatie op in een databank.
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31. In artikel 46 komt punt f) als volgt te luiden:
Ðf) de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken
bij de vervaardiging van geneesmiddelen na te leven en
bijgevolg als werkzame stoffen uitsluitend grondstoffen
te gebruiken die vervaardigd zijn overeenkomstig de
uitvoerige richtsnoeren inzake goede praktijken bij de
vervaardiging van grondstoffen.
32. Het volgende artikel 46 bis wordt ingevoegd:

C 75 E/225

37. Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:
a) Punt a) komt als volgt te luiden:
Ða) de naam van het geneesmiddel, gevolgd door de
concentratie en de farmaceutische vorm (in voorkomend geval: zuigelingen, kinderen, volwassenen).
Wanneer het geneesmiddel slechts ØØn werkzame
stof bevat en de naam van het geneesmiddel een
fantasienaam is, moet de algemene benaming worden vermeld;

ÐArtikel 46 bis
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
vervaardiging van als grondstoffen gebruikte werkzame
stoffen verstaan de volledige of gedeeltelijke vervaardiging
dan wel de invoer van een werkzame stof die als grondstof,
zoals gedefinieerd in bijlage I, deel 2, rubriek C, wordt
gebruikt, alsmede de verschillende procØdØs met betrekking
tot de verdeling, verpakking of presentatie voorafgaande
aan de opname in een geneesmiddel, met inbegrip van
het opnieuw verpakken en opnieuw etiketteren, zoals dit
met name gebeurt door een groothandelaar in grondstoffen.
2.
Alle wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bepalingen van lid 1 aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen, worden vastgesteld volgens de in
artikel 121, lid 2, bedoelde procedure.
33. Aan artikel 47 worden de volgende derde en vierde alinea
toegevoegd:
ÐDe in artikel 46, onder f), bedoelde beginselen inzake
goede praktijken bij de vervaardiging van werkzame stoffen die als grondstof worden gebruikt, worden vastgesteld
in de vorm van uitvoerige richtsnoeren.
De Commissie publiceert tevens richtsnoeren over de vorm
en de inhoud van de in artikel 40, lid 1, bedoelde vergunning, over de in artikel 111, lid 3, bedoelde verslagen
en over de vorm en de inhoud van het in artikel 111, lid 5,
bedoelde certificaat van goede fabricagepraktijk.
34. In artikel 49 wordt in lid 1 Ðminimumeisen vervangen
door Ðeisen.
35. In artikel 50 wordt in lid 1 Ðin die staat vervangen door
Ðin de Gemeenschap.
36. In artikel 51 komt lid 1, onder b), als volgt te luiden:
Ðb) voor geneesmiddelen uit derde landen, ook al zijn
deze in de Gemeenschap vervaardigd, iedere ingevoerde fabricagepartij in een lidstaat een volledige
kwalitatieve analyse, een kwantitatieve analyse van
ten minste alle werkzame stoffen en alle andere proeven of controles heeft ondergaan die nodig zijn om de
kwaliteit van de geneesmiddelen te waarborgen met
inachtneming van de eisen voor de vergunning voor
het in de handel brengen.

b) In punt d) wordt Ðrichtsnoeren vervangen door Ðuitvoerige aanwijzingen.
c) Punt f) komt als volgt te luiden:
Ðf) een speciale waarschuwing dat het geneesmiddel
buiten het bereik en buiten het zicht van kinderen
dient te worden gehouden;.
d) Punt k) komt als volgt te luiden:
Ðk) naam en adres van de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen en, in voorkomend
geval, de naam van de door de houder van de vergunning aangewezen vertegenwoordiger;.
e) Punt n) komt als volgt te luiden:
Ðn) voor geneesmiddelen waarvoor geen medisch recept
vereist is: een gebruiksaanwijzing.
38. Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:
a) In lid 1 wordt Ðin de artikelen 54 en 62 vervangen
door Ðin artikel 54.
b) In lid 2 komt het eerste streepje als volgt te luiden:
Ð de naam van het geneesmiddel, zoals voorgeschreven in artikel 54, onder a);
c) In lid 3 komt het eerste streepje als volgt te luiden:
Ð de naam van het geneesmiddel zoals bedoeld in
artikel 54, onder a), en, zo nodig, de wijze van
toediening.
39. Aan artikel 57 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:
ÐWat de geneesmiddelen betreft die overeenkomstig de bepalingen van Verordening [(EEG) nr. 2309/93] zijn toegelaten, nemen de lidstaten bij de toepassing van dit artikel
de in artikel 65 van deze richtlijn bedoelde uitvoerige aanwijzingen in acht.
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40. Artikel 59 komt als volgt te luiden:
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v) maatregelen in geval van overdosering (bijvoorbeeld symptomen, eerste hulp);

ÐArtikel 59
vi) maatregelen indien een of meer doses niet zijn toegediend;

1.
De bijsluiter wordt opgesteld overeenkomstig de samenvatting van de kenmerken van het product en bevat, in
onderstaande volgorde, de volgende gegevens:

vii) aanduiding, indien nodig, dat er ontwenningsverschijnselen kunnen optreden;

a) ter identificatie van het geneesmiddel:
i) de naam van het geneesmiddel, gevolgd door de
concentratie en de farmaceutische vorm (in voorkomend geval: zuigelingen, kinderen, volwassenen).
Wanneer het geneesmiddel slechts ØØn werkzame
stof bevat en de naam van het geneesmiddel een
fantasienaam is, moet de algemene benaming worden vermeld;

f) een verwijzing naar de uiterste gebruiksdatum op de
verpakking met:
i) een waarschuwing tegen overschrijding van deze
datum;

ii) de farmacotherapeutische categorie of het soort werking, in voor de patiºnt gemakkelijk te begrijpen
bewoordingen;

ii) zo nodig, bijzondere voorzorgsmaatregelen in verband met de bewaring;

b) de therapeutische indicaties;

iii) in voorkomend geval, een waarschuwing tegen bepaalde zichtbare tekenen van bederf;

c) de informatie die noodzakelijk is voordat het geneesmiddel wordt gebruikt:

iv) voor elke aanbiedingsvorm van het geneesmiddel:
de volledige kwalitatieve samenstelling (werkzame
stoffen en excipiºnten) en de kwantitatieve samenstelling (werkzame stoffen) van het geneesmiddel,
met vermelding van de algemene benaming;

i) tegenindicaties;
ii) de nodige voorzorgsmaatregelen bij gebruik;
iii) interacties met geneesmiddelen en andere interacties
(bijvoorbeeld: alcohol, tabak, voedingsmiddelen) die
de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden;

v) voor elke aanbiedingsvorm van het geneesmiddel:
de farmaceutische vorm en de inhoud, uitgedrukt
in gewicht, in volume of in doseringseenheden;

iv) speciale waarschuwingen.
d) een beschrijving van de bijwerkingen die kunnen optreden bij normaal gebruik van het geneesmiddel en, in
voorkomend geval, van de maatregelen die dan moeten
worden getroffen; de patiºnt moet met name uitdrukkelijk worden verzocht zijn arts of apotheker elke bijwerking mede te delen die niet in de bijsluiter wordt
genoemd;
e) de aanwijzingen die nodig en gebruikelijk zijn voor een
goed gebruik, in het bijzonder:

vi) naam en adres van de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen en, in voorkomend
geval, de namen van zijn aangewezen vertegenwoordigers in de lidstaten;
g) indien het geneesmiddel krachtens de procedure van de
artikelen 28 tot en met 39 onder verschillende namen
in de betrokken lidstaten is toegelaten: een lijst van de
namen waaronder het geneesmiddel in de lidstaten is
toegelaten;

i) de dosering;

h) de datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien.

ii) de wijze van gebruik en, zo nodig, de wijze van
toediening;

2.

iii) de toedieningsfrequentie, waarbij zo nodig het juiste
tijdstip waarop het geneesmiddel kan of moet worden toegediend, wordt vermeld;
en, in voorkomend geval, afhankelijk van de aard van
het product:
iv) de duur van de behandeling, indien hiervoor een
beperking geldt;

Bij de in lid 1, onder c) bedoelde informatie:

a) moet rekening worden gehouden met de bijzondere
situatie van bepaalde gebruikersgroepen (kinderen,
vrouwen tijdens de zwangerschap of de lactatie, bejaarden, personen die aan specifieke ziekten lijden);
b) moeten, indien nodig, de mogelijke effecten van de behandeling op de rijvaardigheid of op het vermogen om
bepaalde machines te bedienen, worden vermeld;
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c) moet de lijst van de excipiºnten worden vermeld waarvan de kennis belangrijk is om het geneesmiddel doelmatig en veilig te kunnen gebruiken; deze lijst wordt in
de krachtens artikel 65 gepubliceerde uitvoerige aanwijzingen nader omschreven.
41. In artikel 61 wordt in lid 4 Ð, in voorkomend geval, geschrapt.
42. In artikel 62 wordt Ðtot de gezondheidsvoorlichting bijdraagt vervangen door Ðnuttig is voor de patiºnt.
43. Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:
a) Aan lid 1 wordt de volgende, derde alinea toegevoegd:
ÐVoor bepaalde weesgeneesmiddelen kunnen de in artikel 54 bedoelde gegevens in een van de officiºle talen
van de Gemeenschap worden vermeld indien hiertoe
een met behoorlijke redenen omkleed verzoek wordt
ingediend.
b) Lid 3 komt als volgt te luiden:
Ð3. Wanneer het geneesmiddel niet bestemd is om
aan de patiºnt te worden geleverd, kan de bevoegde
autoriteit ontheffing verlenen van de verplichting om
bepaalde gegevens in de etikettering en in de bijsluiter
van het betrokken geneesmiddel te vermelden en van de
verplichting om de bijsluiter op te stellen in de officiºle
taal of talen van de lidstaat waar het geneesmiddel in de
handel wordt gebracht.
44. Artikel 65 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 65
De Commissie formuleert en publiceert, na raadpleging
van de lidstaten en de betrokken partijen, uitvoerige aanwijzingen voor met name:
a) de formulering van bepaalde speciale waarschuwingen
voor bepaalde categorieºn geneesmiddelen,
b) de bijzondere informatiebehoefte in verband met zelfmedicatie,
c) de leesbaarheid van de vermeldingen op het etiket en in
de bijsluiter,
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45. In artikel 69 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:
a) Het eerste streepje komt als volgt te luiden:
Ð de wetenschappelijke benaming van de homeopathische grondstof of grondstoffen, gevolgd
door de verdunningsgraad, waarvoor gebruik wordt
gemaakt van de symbolen van een overeenkomstig
artikel 1, onder 5, gebruikte farmacopee; indien het
homeopathische geneesmiddel is samengesteld uit
verschillende homeopathische grondstoffen, kan
de wetenschappelijke benaming van deze grondstoffen in de etikettering worden vervangen door
een fantasienaam.
b) Het twaalfde streepje komt als volgt te luiden:
Ð een waarschuwing waarbij de gebruiker wordt geadviseerd een arts te raadplegen indien de klachten
aanhouden.
46. In artikel 70 wordt lid 2 als volgt gewijzigd:
a) Punt a) komt als volgt te luiden:
Ða) geneesmiddelen op medisch recept, waarvan de verstrekking al dan niet verlengbaar is.
b) Punt c) komt als volgt te luiden:
Ðc) geneesmiddelen op medisch recept die voor bepaalde groepen specialisten zijn gereserveerd, Ðbeperkt medisch recept genoemd.
47. Artikel 74 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 74
Wanneer nieuwe gegevens ter kennis van de bevoegde
autoriteiten worden gebracht, onderzoeken zij de indeling
van het betrokken geneesmiddel opnieuw en wijzigen zij
deze in voorkomend geval, waarbij zij de in artikel 71
vermelde criteria toepassen.
48. De titel van titel VII komt als volgt te luiden:
ÐTITEL VII
Handel in geneesmiddelen.
49. Artikel 76 wordt als volgt gewijzigd:
a) De bestaande alinea wordt lid 1.

d) de methoden ter identificatie en authentisering van geneesmiddelen,
e) de lijst van de excipiºnten die moeten voorkomen in de
etikettering van geneesmiddelen, alsmede de wijze
waarop deze vermeld moeten worden,
f) de geharmoniseerde voorwaarden voor de uitvoering
van artikel 57.

b) Het volgende lid 2 wordt toegevoegd:
Ð2. Activiteiten op het gebied van groothandel en
opslag mogen alleen plaatsvinden indien voor het geneesmiddel een vergunning voor het in de handel brengen is verleend door de Gemeenschap, overeenkomstig
Verordening [(EEG) nr. 2309/93], of door een bevoegde
autoriteit van een lidstaat, overeenkomstig deze richtlijn.
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50. In artikel 80 komt in punt e) het tweede streepje als volgt
te luiden:
Ð naam van het geneesmiddel
51. In artikel 82 komt in de eerste alinea het tweede streepje
als volgt te luiden:
Ð de naam en farmaceutische vorm van het geneesmiddel
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in de handel brengen is gevoegd en op alle aanvullende
informatie die hierop betrekking heeft.
In afwijking van het in lid 1, onder a), bedoelde verbod
staan de lidstaten toe dat informatie over bepaalde voor de
ondergenoemde aandoeningen toegelaten geneesmiddelen
wordt verstrekt om te beantwoorden aan door groepen
patiºnten uitgesproken verwachtingen.
Deze informatie wordt overeenkomstig de volgende voorwaarden verstrekt:

52. Artikel 84 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 84
De Commissie maakt richtsnoeren inzake goede handelspraktijken bekend. Daartoe raadpleegt zij het ComitØ en
het bij Besluit 75/320/EEG van de Raad (*) ingestelde GeneesmiddelencomitØ.
___________
(*) PB L 147 van 9.6.1975, blz. 23.
53. Artikel 86 wordt als volgt gewijzigd:
a) In lid 1 komt de aanhef als volgt te luiden:
ÐVoor de toepassing van deze titel wordt onder Ðreclame
voor geneesmiddelen verstaan alle vormen van colportage, marktverkenning of stimulering die bedoeld zijn
ter bevordering van het voorschrijven, de levering, de
verkoop, het verbruik of de kennis over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Deze reclame houdt met
name in:
b) In lid 2 komt het vierde streepje als volgt te luiden:
Ð informatie betreffende de volksgezondheid of menselijke ziekten, voorzover die geen verwijzing, zelfs
niet indirect, naar een geneesmiddel bevat, onverminderd artikel 88, lid 2.
54. Artikel 88 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 88
1.
De lidstaten verbieden publieksreclame voor geneesmiddelen:
a) die overeenkomstig titel VI uitsluitend op medisch recept mogen worden geleverd,
b) die psychotrope stoffen of verdovende middelen in de
zin van de internationale verdragen zoals die van de
Verenigde Naties van 1961 en 1971, bevatten.
2.
Onder strikte voorwaarden is het toegestaan in het
belang van patiºnten informatie over bepaalde geneesmiddelen te verstrekken om te beantwoorden aan rechtmatige
behoeften van deze patiºnten. Deze bepaling is van toepassing op productinformatie die bij de vergunning voor het

a) het betreft geneesmiddelen die voor de volgende aandoeningen zijn toegelaten en voorgeschreven:
 verworven immuundeficiºntiesyndroom (aids);
 astma en chronische bronchopulmonale aandoeningen;
 diabetes;
b) de inhoud van de verstrekte informatie is in overeenstemming met de beginselen die bij deze titel zijn vastgesteld;
c) de uitvoering van dit lid is afhankelijk van de vaststelling van zelfcontroleprocedures door de farmaceutische
industrie op lidstaatniveau;
d) de informatie en de verstrekking ervan zijn in overeenstemming met de beginselen inzake goede praktijken
die na raadpleging van de belanghebbenden overeenkomstig de in artikel 121, lid 2, bedoelde procedure
zijn vastgesteld;
e) om de controle van de toepassing van de bovengenoemde beginselen inzake goede praktijken te waarborgen:
 wordt het Bureau in kennis gesteld van de aanvullende informatie over geneesmiddelen. Indien het
Bureau niet binnen dertig dagen na deze kennisgeving een beslissing neemt, wordt deze informatie
geacht te zijn goedgekeurd;
 coördineert het Bureau de controle van de informatie over overeenkomstig de bepalingen van deze
richtlijn toegelaten geneesmiddelen, in het bijzonder
via de databank;
 stelt het Bureau jaarlijks een verslag op over de
toepassing van deze beginselen inzake goede praktijken;
f) de uitvoering van dit lid wordt uiterlijk op [datum]
geºvalueerd en neergelegd in een uitvoerig verslag. De
Commissie stelt iedere noodzakelijke wijziging voor om
de toepassing van dit lid te verbeteren.
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3.
Publieksreclame mag worden gemaakt voor geneesmiddelen die qua samenstelling en doel zijn bedoeld en
ontwikkeld om zonodig met het advies van de apotheker
maar zonder diagnose, voorschrift of toezicht van een arts
te worden gebruikt.
4.
De lidstaten kunnen verbieden dat op hun grondgebied publieksreclame wordt gemaakt voor geneesmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen.
5.
Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet voor door het
bedrijfsleven gevoerde inentingscampagnes die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn goedgekeurd.
6.
Het in lid 1 bedoelde verbod geldt onverminderd
artikel 14 van Richtlijn 89/552/EEG.
7.
De lidstaten verbieden dat geneesmiddelen door het
bedrijfsleven rechtstreeks aan het publiek worden verstrekt
voor verkoopbevorderende doeleinden.
55. Artikel 89 wordt als volgt gewijzigd:
a) In lid 1, onder b), komt het eerste streepje als volgt te
luiden:
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Ðd) elk monster mag niet groter zijn dan de kleinste verpakking die in de handel is.
59. Aan artikel 98 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:
Ð3.
De lidstaten staan copromotieactiviteiten voor hetzelfde geneesmiddel door de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen en een of meer door hem
aangewezen ondernemingen toe.
60. Artikel 100 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 100
Reclame voor de in artikel 14, lid 1, bedoelde homeopathische geneesmiddelen is onderworpen aan de bepalingen
van deze titel, met uitzondering van artikel 87, lid 1.
In reclame voor deze geneesmiddelen mogen echter alleen
de in artikel 69, lid 1, genoemde gegevens worden gebruikt.
61. In artikel 101 komt de tweede alinea als volgt te luiden:

Ð de naam van het geneesmiddel en de algemeen
gebruikelijke benaming, indien het geneesmiddel
slechts ØØn werkzame stof bevat,
b) Lid 2 komt als volgt te luiden:
Ð2. De lidstaten kunnen bepalen dat publieksreclame
voor een geneesmiddel in afwijking van lid 1 slechts de
naam van het geneesmiddel behoeft te behelzen, indien
de reclame uitsluitend ten doel heeft deze naam in herinnering te brengen.
56. Artikel 90 wordt als volgt gewijzigd:
a) Punt c) komt als volgt te luiden:
Ðc) dat suggereert dat de gezondheidstoestand van een
persoon door het gebruik van het geneesmiddel onmiddellijk kan worden verbeterd;
b) In punt d) wordt Ðin artikel 88, lid 4 vervangen door
Ðin artikel 88, lid 5.
c) Punt l) wordt geschrapt.
57. In artikel 91 komt lid 2 als volgt te luiden:
Ð2.
De lidstaten kunnen bepalen dat reclame voor een
geneesmiddel die gericht is op personen die gerechtigd zijn
om het voor te schrijven of af te leveren, in afwijking van
lid 1 slechts de naam van het geneesmiddel behoeft te
behelzen, indien de reclame uitsluitend ten doel heeft
deze naam in herinnering te brengen.
58. In artikel 96 komt lid 1, punt d), als volgt te luiden:

ÐDe lidstaten kunnen aan artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg specifieke eisen stellen ten
aanzien van de melding van vermoedelijke ernstige of onverwachte bijwerkingen.
62. Artikel 102 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 102
Teneinde te waarborgen dat inzake binnen de Gemeenschap toegelaten geneesmiddelen de geºigende geharmoniseerde administratieve besluiten worden genomen, rekening houdend met de verkregen gegevens over bijwerkingen van geneesmiddelen bij normaal gebruik, voeren de
lidstaten een systeem voor geneesmiddelenbewaking in.
Dit systeem zal worden gebruikt voor de verzameling
van voor het toezicht op geneesmiddelen nuttige gegevens,
met name over bijwerkingen van geneesmiddelen bij de
mens en voor de wetenschappelijke beoordeling van deze
gegevens.
De lidstaten zorgen ervoor dat de relevante met dit systeem verzamelde gegevens aan de overige lidstaten en aan
het Bureau worden gezonden. Deze gegevens worden vastgelegd in de in [artikel 51, tweede alinea, onder j), van
Verordening (EEG) nr. 2309/93] bedoelde databank en
kunnen permanent door alle lidstaten worden geraadpleegd.
Dit systeem dient ook rekening te houden met alle beschikbare informatie over verkeerd gebruik en misbruik van
geneesmiddelen die gevolgen kan hebben voor de beoordeling van hun voordelen en risico’s.
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63. In artikel 103 komt de aanhef van de tweede alinea als
volgt te luiden:
ÐDeze laatste moet in de Gemeenschap zijn gevestigd en is
belast met:
64. De artikelen 104 tot en met 107 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 104
1.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen is verplicht alle vermoedelijke bijwerkingen die
zich in de Gemeenschap of in een derde land voordoen,
uitvoerig te registreren.
Behalve in uitzonderlijke omstandigheden worden deze bijwerkingen elektronisch meegedeeld in de vorm van een
verslag overeenkomstig de in artikel 106, lid 1, bedoelde
richtsnoeren.
2.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen is verplicht alle vermoedelijke ernstige bijwerkingen waarvan hij door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in kennis wordt gesteld, te registreren en deze
onmiddellijk en uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst
van de informatie te melden aan de bevoegde autoriteit
van de lidstaat op het grondgebied waarvan het voorval
zich heeft voorgedaan.
3.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen is verplicht alle andere vermoedelijke ernstige bijwerkingen die overeenkomstig de in artikel 106, lid 1,
bedoelde richtsnoeren aan de rapportagecriteria voldoen
en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij
daarvan op de hoogte is, te registreren en deze onmiddellijk en uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van de
informatie te melden aan de bevoegde autoriteit van de
lidstaat op het grondgebied waarvan het voorval zich heeft
voorgedaan.
4.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen zorgt ervoor dat elk vermoeden van ernstige onverwachte bijwerkingen op het grondgebied van een derde
land, onmiddellijk en uiterlijk binnen vijftien dagen na
ontvangst van de informatie overeenkomstig de in artikel
106, lid 1, bedoelde richtsnoeren worden gemeld, zodat
deze informatie beschikbaar is voor het Bureau en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar het geneesmiddel
is toegelaten.
5.
In afwijking van de leden 2, 3 en 4 zorgt de houder
van de vergunning voor het in de handel brengen, wanneer
het gaat om geneesmiddelen die worden geacht binnen de
werkingssfeer van Richtlijn 87/22/EEG te vallen of waarvoor de procedures van de artikelen 28 en 29 van deze
richtlijn zijn gevolgd, of om geneesmiddelen waarvoor de
procedures van de artikelen 32, 33 en 34 van deze richtlijn zijn gevolgd, er bovendien voor dat elk vermoeden van
ernstige bijwerkingen in de Gemeenschap op zodanige
wijze wordt gemeld dat de informatie toegankelijk is
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voor de referentielidstaat of een bevoegde autoriteit die
als referentielidstaat optreedt. De referentielidstaat is verantwoordelijk voor de analyse van en de controle op dergelijke bijwerkingen.
6.
Tenzij als voorwaarde voor de verlening van de vergunning of nadien in de in artikel 106, lid 1, bedoelde
richtsnoeren andere eisen zijn vastgesteld, worden meldingen van alle bijwerkingen in de vorm van een periodiek
veiligheidsverslag bij de bevoegde autoriteiten ingediend,
hetzij onmiddellijk op verzoek, hetzij periodiek volgens
het volgende schema: de eerste twee jaar na de toelating
om de zes maanden, de volgende twee jaar om de twaalf
maanden en vervolgens om de drie jaar. In het periodieke
veiligheidsverslag wordt een wetenschappelijke beoordeling
van de voordelen en risico’s van het geneesmiddel opgenomen.
7.
Na de verlening van een vergunning voor het in de
handel brengen kan de houder volgens de procedure van
Verordening (EG) nr. 541/95 van de Commissie (*) verzoeken de in lid 6 bedoelde perioden te wijzigen.
___________
(*) PB L 55 van 11.3.1995, blz. 7.
Artikel 105
1.
Het Bureau zet in samenwerking met de lidstaten en
de Commissie een netwerk voor gegevensverwerking op
om de uitwisseling van informatie in verband met geneesmiddelenbewaking ten aanzien van in de Gemeenschap in
de handel gebrachte geneesmiddelen te vergemakkelijken
teneinde het mogelijk te maken dat de bevoegde autoriteiten tegelijkertijd over dezelfde informatie beschikken.
2.
Via het in lid 1 bedoelde netwerk zorgen de lidstaten
ervoor dat meldingen van vermoedelijke ernstige bijwerkingen op hun grondgebied, onmiddellijk en uiterlijk binnen vijftien dagen na de kennisgeving ter beschikking van
het Bureau en de andere lidstaten worden gesteld.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat meldingen van vermoedelijke ernstige bijwerkingen op hun grondgebied, onmiddellijk en uiterlijk binnen vijftien dagen na de kennisgeving ter beschikking van de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen worden gesteld.
Artikel 106
1.
Om de uitwisseling van gegevens over geneesmiddelenbewaking in de Gemeenschap te vergemakkelijken stelt
de Commissie, in overleg met het Bureau, de lidstaten en
de belanghebbenden, richtsnoeren op voor de verzameling,
de verifiºring en de presentatie van de verslagen over bijwerkingen en voor technische voorschriften voor de elektronische uitwisseling van informatie over geneesmiddelenbewaking overeenkomstig een internationaal overeengekomen lay-out en publiceert zij een verwijzing naar internationaal overeengekomen medische terminologie.
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De houders van de vergunningen voor het in de handel
brengen gebruiken, overeenkomstig de richtsnoeren, de internationaal overeengekomen medische terminologie voor
de verslagen over bijwerkingen.
Deze richtsnoeren worden gepubliceerd in deel 9 van de
Voorschriften inzake geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap
en bij de opstelling wordt rekening gehouden met internationale harmonisatiewerkzaamheden op het gebied van
de geneesmiddelenbewaking.
2.
Voor de interpretatie van de in artikel 1, punten 11
tot en met 16, gegeven definities en de in deze titel neergelegde beginselen, worden de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen en de bevoegde autoriteiten
verwezen naar de in lid 1 bedoelde richtsnoeren.
Artikel 107
1.
Indien een lidstaat op grond van de beoordeling van
gegevens over geneesmiddelenbewaking van mening is dat
een vergunning voor het in de handel brengen overeenkomstig de in artikel 106, lid 1, bedoelde richtsnoeren
dient te worden geschorst, ingetrokken of gewijzigd, stelt
hij het Bureau, de andere lidstaten en de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen hiervan onverwijld in kennis.
2.
Indien een dringende maatregel noodzakelijk is ter
bescherming van de volksgezondheid, kan de betrokken
lidstaat de vergunning voor het in de handel brengen
van een geneesmiddel schorsen, mits het Bureau, de Commissie en de andere lidstaten daarvan uiterlijk op de volgende werkdag in kennis worden gesteld.
Indien het Bureau een kennisgeving overeenkomstig lid 1
of de eerste alinea van dit lid ontvangt, moet het ComitØ
binnen een termijn die overeenstemt met de urgentie advies uitbrengen.
De Commissie kan op grond van dit advies alle lidstaten
waar het product in de handel wordt gebracht verzoeken
onmiddellijk voorlopige maatregelen te treffen.

C 75 E/231

wettelijke voorschriften betreffende geneesmiddelen
worden nageleefd.
De bevoegde autoriteit kan inspecties verrichten bij de
fabrikanten van werkzame stoffen die bij de vervaardiging van de geneesmiddelen als grondstof worden gebruikt of in de gebouwen van de houders van de vergunningen voor het in de handel brengen, indien zij
ernstige redenen denkt te hebben om aan te nemen
dat de in artikel 47 bedoelde beginselen en richtsnoeren
inzake goede praktijken bij de vervaardiging niet in acht
worden genomen. Deze inspecties kunnen ook worden
verricht op verzoek van een lidstaat, de Commissie of
het Bureau.
Ter controle van de overeenstemming van de gegevens
die voor het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming met de monografieºn van de Europese Farmacopee zijn ingediend kan de instantie voor de normalisatie van nomenclaturen en kwaliteitsnormen in de
zin van het Verdrag inzake de samenstelling van een
Europese farmacopee (*) (het Europees Directoraat voor
de geneesmiddelenkwaliteit) de Commissie of het Bureau om een dergelijke inspectie verzoeken indien de
desbetreffende grondstof in een monografie van de Europese Farmacopee voorkomt.
De bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat kan
ook op uitdrukkelijk verzoek van een fabrikant van
grondstoffen een inspectie bij hem uitvoeren.
Deze inspecties worden verricht door personeel van de
bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, dat gemachtigd moet zijn om:
a) inspecties te verrichten in inrichtingen voor de vervaardiging van geneesmiddelen of werkzame stoffen
die bij de vervaardiging van geneesmiddelen als
grondstof worden gebruikt en in inrichtingen voor
de handel alsmede in laboratoria die door de houder
van de vergunning voor de vervaardiging met de
uitvoering van controles krachtens artikel 20 zijn
belast;
b) monsters te nemen;

De definitieve maatregelen worden overeenkomstig de in
artikel 121, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld indien de
ontwerp-beschikking overeenstemt met het advies van het
Bureau.
De definitieve maatregelen worden overeenkomstig de in
artikel 121, lid 4, bedoelde procedure vastgesteld indien de
ontwerp-beschikking niet overeenstemt met het advies van
het Bureau.
65. Artikel 111 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
Ð1.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat ziet er
door middel van herhaalde inspecties op toe dat de

c) alle documenten te onderzoeken die betrekking hebben op hetgeen wordt geïnspecteerd, onder voorbehoud van de op 21 mei 1975 in de lidstaten van
kracht zijnde bepalingen die deze bevoegdheid met
betrekking tot de omschrijving van het bereidingsprocØdØ beperken;
d) inspecties te verrichten in de gebouwen van de houders van vergunningen voor het in de handel brengen of van elke onderneming die door de houder
van de vergunning voor het in de handel brengen is
belast met de in titel IX, en met name in de artikelen
103 en 104, beschreven activiteiten.
___________
(*) PB L 158 van 25.6.1994, blz. 19.
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b) Lid 3 komt als volgt te luiden:
Ð3. Het personeel van de bevoegde autoriteit brengt
na iedere inspectie als bedoeld in lid 1, verslag uit over
de naleving door de fabrikant van de beginselen en
richtsnoeren inzake goede fabricagepraktijken als bedoeld in artikel 47, of, in voorkomend geval, van de
in de artikelen 101 tot en met 108 gestelde eisen. De
inhoud van deze verslagen wordt medegedeeld aan de
fabrikant of aan de houder van de vergunning voor het
in de handel brengen bij wie de inspectie is verricht.
c) De volgende leden 4 tot en met 7 worden toegevoegd:
Ð4. Onverminderd eventuele overeenkomsten tussen
de Gemeenschap en een derde land kan een lidstaat, de
Commissie of het Bureau een in een derde land gevestigde fabrikant verzoeken zich aan een in lid 1 bedoelde
inspectie te onderwerpen.
5. Binnen negentig dagen na een in lid 1 bedoelde
inspectie ontvangt de fabrikant een certificaat van goede
fabricagepraktijk indien de inspectie tot de conclusie
leidt dat hij zich aan de beginselen en richtsnoeren
inzake goede fabricagepraktijken als bedoeld in de communautaire wetgeving houdt.
Indien de inspectie in het kader van de procedure voor
het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming
met de monografieºn van de Europese Farmacopee
wordt uitgevoerd, wordt een certificaat opgesteld.
6. De lidstaten laten de door hen afgegeven certificaten van goede fabricagepraktijk opnemen in een communautair register dat namens de Gemeenschap door
het Bureau wordt bijgehouden.
7. Indien een inspectie als bedoeld in lid 1 tot de
conclusie leidt dat de fabrikant zich niet aan de beginselen en richtsnoeren inzake goede fabricagepraktijken
als bedoeld in de communautaire wetgeving houdt,
wordt deze informatie opgenomen in het in lid 6 bedoelde communautaire register.
66. Artikel 116 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 116
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten schorsen de vergunning voor het in de handel brengen of trekken deze in,
wanneer wordt geoordeeld dat het geneesmiddel bij normaal gebruik schadelijk is, dat de therapeutische werking
ontbreekt of dat de verhouding voordelen/risico’s onder de
toegelaten gebruiksvoorwaarden niet gunstig is dan wel dat
het geneesmiddel niet de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling bezit die is opgegeven. De therapeutische werking ontbreekt, wanneer wordt geoordeeld dat het geneesmiddel geen therapeutische resultaten mogelijk maakt.

26.3.2002

De vergunning wordt eveneens geschorst of ingetrokken,
wanneer blijkt dat de krachtens de artikelen 8 en 10 tot en
met 11 in het dossier voorkomende gegevens onjuist zijn,
of niet zijn gewijzigd in overeenstemming met artikel 23
of wanneer de in artikel 112 bedoelde controles niet hebben plaatsgevonden.
67. In artikel 117 komt lid 1 als volgt te luiden:
Ð1.
Onverminderd de maatregelen bedoeld in artikel
116, treffen de lidstaten de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat de levering van het geneesmiddel verboden wordt en het geneesmiddel uit de handel wordt
genomen wanneer wordt geoordeeld dat:
a) het geneesmiddel bij normaal gebruik schadelijk is, of
b) de therapeutische werking van het geneesmiddel ontbreekt, of
c) de verhouding voordelen/risico’s onder de toegelaten
gebruiksvoorwaarden niet gunstig is, of
d) het geneesmiddel niet de opgegeven kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling bezit, of
e) de controles op het geneesmiddel en/of op de bestanddelen en op de tussenproducten tijdens de vervaardiging, niet zijn verricht of wanneer een andere eis of
verplichting met betrekking tot het verlenen van de
vergunning voor de vervaardiging niet in acht is genomen.
68. Artikel 119 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 119
De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op homeopathische geneesmiddelen.
69. De artikelen 121 en 122 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 121
1.
De Commissie wordt voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen voor de opheffing
van de technische handelsbelemmeringen in de sector geneesmiddelen bijgestaan door het Permanent ComitØ voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, hierna het ÐPermanent ComitØ genoemd, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten
door een 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 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.
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3.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is
de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit
1999/468/EG met inachtneming van de artikelen 7 en 8
van dat besluit van toepassing.
4.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is
de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit
1999/468/EG met inachtneming van de artikelen 7 en 8
van dat besluit van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt op een maand vastgesteld.
5.
Het Permanent ComitØ stelt zijn reglement van orde
vast.
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Wanneer een lidstaat echter in uitzonderlijke omstandigheden om redenen van volksgezondheid de conclusies van de
in artikel 111, lid 1, bedoelde inspectie niet kan aanvaarden, stelt hij de Commissie en het Bureau hiervan
onverwijld in kennis.
Wanneer de Commissie in kennis wordt gesteld van deze
problemen, kan zij, na raadpleging van de betrokken lidstaten, de inspecteur die de eerste inspectie heeft verricht
verzoeken een nieuwe inspectie uit te voeren; deze inspecteur kan worden vergezeld door twee inspecteurs van lidstaten die niet bij het meningsverschil zijn betrokken.
Artikel 2

Artikel 122

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op [datum] aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

1.
De lidstaten treffen alle dienstige maatregelen om te
bewerkstelligen dat de betrokken bevoegde autoriteiten elkaar de nodige inlichtingen verstrekken om te waarborgen
dat aan de eisen voor de verlening van de in artikel 40
bedoelde vergunningen, de in artikel 111, lid 5, bedoelde
certificaten of de vergunning voor het in de handel brengen wordt voldaan.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze 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 leggen, op een met redenen omkleed
verzoek, onmiddellijk de in artikel 111, lid 3, bedoelde
verslagen voor aan de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat.
3.
De conclusies van de in artikel 111, lid 1, bedoelde
inspecties die door de inspectiedienst van de betrokken
lidstaat zijn uitgevoerd, zijn in de hele Gemeenschap geldig.

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik
(2002/C 75 E/14)
COM(2001) 404 def.  2001/0254(COD)
(Door de Commissie ingediend op 26 november 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 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) In Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 23 oktober 2001 tot vaststelling van een
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik is ter wille van de duidelijkheid
en een rationele ordening de communautaire wetgeving
betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik gecodificeerd en in ØØn tekst samengebracht.
(2) De communautaire wetgeving vormt een belangrijke stap
op de weg naar het vrije verkeer van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik en de verwijdering van de belemmeringen van het handelsverkeer in deze producten.
Gezien de opgedane ervaring, met name in het ComitØ
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, blijken echter nieuwe maatregelen nodig om de resterende
belemmeringen van het vrije verkeer weg te nemen.
(3) Ter bevordering van de werking van de interne markt
moeten de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die ten aanzien van de wezenlijke beginselen van
elkaar verschillen, daarom onderling worden aangepast.
(4) Alle regelgeving op het gebied van de productie en distributie van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik moet de bescherming van de volksgezondheid als
hoofddoel hebben. De wetgeving inzake vergunningen
voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik en de verleningscriteria voor
deze vergunningen kunnen bijdragen tot een betere bescherming van de volksgezondheid in de zin van artikel
152, lid 4, onder b), van het Verdrag, zoals ingevoerd bij
het Verdrag van Amsterdam Deze doelstelling moet echter
worden verwezenlijkt met middelen die de ontwikkeling
van de bedrijfstak en de handel in geneesmiddelen binnen
de Gemeenschap niet mogen afremmen.
(5) Krachtens artikel 71 van Verordening ((EEG) nr. 2309/93
van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van com-

munautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (1))
moest de Commissie binnen zes jaar na de inwerkingtreding van die verordening een algemeen verslag publiceren
over de ervaring die is opgedaan met de toepassing van de
procedures die in die verordening en in andere communautairrechtelijke bepalingen zijn vastgesteld.
(6) In het licht van het verslag van de Commissie over de
opgedane ervaring is het noodzakelijk gebleken de procedures voor het verlenen van vergunningen voor het in de
handel brengen van geneesmiddelen in de Gemeenschap
te verbeteren.
(7) Met name wegens de wetenschappelijke en technische
vooruitgang op het gebied van de diergeneeskunde moeten de definities en de werkingssfeer van Richtlijn
2001/82/EG worden verduidelijkt teneinde te waarborgen
dat de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van de
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van een
hoog niveau zijn. Om rekening te houden met de opkomst van nieuwe therapieºn en met het groeiende aantal
Ðperifere producten die zich op de scheidingslijn tussen
de sector geneesmiddelen en andere sectoren bevinden,
moet de definitie van Ðgeneesmiddel worden gewijzigd
om te vermijden dat er twijfel over de toepasselijke wetgeving bestaat indien een product volledig aan de definitie
van geneesmiddel beantwoordt, maar tevens aan de definitie van andere gereglementeerde producten kan beantwoorden. In dergelijke gevallen moet, gezien de kenmerken ervan, de geneesmiddelenwetgeving van toepassing
zijn. In dit verband is het ook nuttig de terminologische
samenhang in de geneesmiddelenwetgeving te verbeteren.
(8) De sector geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
heeft enkele uitgesproken kenmerken. Voor geneesmiddelen voor dieren die voor de productie van levensmiddelen
bestemd zijn, kan alleen een vergunning worden verleend
wanneer wordt gewaarborgd dat eventuele residuen van
geneesmiddelen in deze levensmiddelen onschadelijk zijn
voor de consument.
(9) De kosten van onderzoek en ontwikkeling om aan het
toenemende aantal eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik te voldoen, leiden tot een geleidelijke verkleining van het assortiment toegelaten geneesmiddelen voor diersoorten en therapeutische indicaties
waarvoor weinig marktmogelijkheden bestaan.
(1) PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 649/98 van de Commissie (PB L 88 van 24.3.1998,
blz. 7).
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(10) Daarom moet Richtlijn 2001/82/EG aan de specifieke kenmerken van deze sector worden aangepast, met name om
op zodanige wijze aan de eisen inzake gezondheid en
welzijn van de voor de productie van levensmiddelen bestemde dieren te voldoen dat een hoog beschermingsniveau voor de consument wordt gegarandeerd en er
voorwaarden worden geschapen die de fabrikanten van
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik voldoende
economische stimulansen bieden.
(11) Onder bepaalde omstandigheden, en met name bij nieuwe
soorten gezelschapsdieren, lijkt de noodzaak van het verlenen van een vergunning voor het in de handel brengen
van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik volgens de communautaire bepalingen niet gerechtvaardigd.
Voorts mag het ontbreken van een vergunning om een
immunologisch geneesmiddel in de Gemeenschap in de
handel te brengen geen belemmering vormen voor de
internationale handel in bepaalde levende dieren waarvoor
verplichte gezondheidsmaatregelen gelden. Tevens dienen
de bepalingen inzake het verlenen van een vergunning
voor of het gebruik van dergelijke geneesmiddelen te worden aangepast om rekening te houden met de maatregelen
die op communautair niveau zijn genomen ter bestrijding
van bepaalde besmettelijke ziekten bij dieren.
(12) Uit de evaluatie van de werking van de procedures voor
het verlenen van vergunningen voor het in de handel
brengen blijkt met name dat de procedure voor wederzijdse erkenning moet worden herzien om de mogelijkheid van samenwerking tussen de lidstaten te versterken.
Deze samenwerking moet formeel gestalte krijgen door de
oprichting van een coördinatiegroep voor deze procedure,
waarvan het functioneren moet worden vastgelegd, teneinde verschillen van inzicht te regelen in het kader van
een herziene gedecentraliseerde procedure.
(13) Behoudens in bijzondere omstandigheden, moet de vergunning voor het in de handel brengen zonder beperking
in de tijd worden verleend; zij moet worden gekoppeld
aan versterkte procedures voor het toezicht op werkelijk
in de handel gebrachte producten.
(14) Voor de veterinaire sector geldt dat wanneer er geen toegelaten geneesmiddel voor een bepaalde diersoort of een
bepaalde aandoening bestaat, het gebruik van andere bestaande producten moet worden vergemakkelijkt. Voorzover het gaat om geneesmiddelen die aan voor de productie van levensmiddelen bestemde dieren moeten worden toegediend, mag dit evenwel niet ten koste gaan van
de gezondheid van de consument.
(15) Ook moet de belangstelling van de farmaceutische industrie voor bepaalde marktsegmenten worden gewekt teneinde de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik te bevorderen. In verband hiermee is het zinvol de duur van de administratieve bescherming van de gegevens gelijk te stellen aan die voor generieke geneesmiddelen en deze beschermingsperiode onder
bepaalde omstandigheden te verlengen.
(16) Verder moet duidelijk worden gemaakt hoe de verplichtingen en de verantwoordelijkheden tussen de aanvrager
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of de houder van een vergunning voor het in de handel
brengen van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik en de met het toezicht op de kwaliteit van de levensmiddelen belaste autoriteiten verdeeld zijn, met name
door inachtneming van de bepalingen inzake het gebruik
van deze geneesmiddelen. Bovendien moeten ter vereenvoudiging van de uitvoering van proeven met nieuwe
geneesmiddelen zonder daarbij een hoog beschermingsniveau voor de consument uit het oog te verliezen, voldoende lange wachttijden worden vastgesteld voor de levensmiddelen die eventueel van de aan deze proeven deelnemende dieren worden geproduceerd.
(17) Onverminderd de bepalingen ter bescherming van de consument verdient het aanbeveling rekening te houden met
de bijzondere kenmerken van homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en met name met
het gebruik hiervan in de biologische veeteelt, door invoering van een vereenvoudigde registratieprocedure onder vooraf vastgestelde voorwaarden.
(18) Om de gebruiker meer informatie te geven en de consument meer bescherming te bieden moeten in het geval
van dieren die voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn, de bepalingen betreffende de etikettering en de
bijsluiter van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik worden aangescherpt. Bovendien moet de eis dat
voor de verstrekking van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik een recept van een dierenarts nodig is,
worden uitgebreid tot alle geneesmiddelen die bestemd
zijn voor dieren die voor de productie van levensmiddelen
bestemd zijn. De administratieve maatregelen voor de verstrekking van geneesmiddelen voor gezelschapsdieren
moeten daarentegen worden vereenvoudigd.
(19) De kwaliteit van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die in de Gemeenschap worden vervaardigd of
beschikbaar zijn, moet worden gewaarborgd door te eisen
dat voor de werkzame stoffen die bij hun samenstelling
worden gebruikt, de beginselen inzake goede werkwijzen
bij de vervaardiging van deze geneesmiddelen worden gevolgd. Het blijkt noodzakelijk de communautaire bepalingen betreffende inspecties aan te scherpen en een communautair register voor de resultaten van deze inspecties
in te stellen. Voorts moeten de maatregelen voor de officiºle vrijgave van partijen van bepaalde immunologische
geneesmiddelen worden herzien om rekening te houden
met de verbetering van het algemene systeem ter bewaking van de kwaliteit van de geneesmiddelen en met de
technische en wetenschappelijke vooruitgang, alsook om
de werking van de wederzijdse erkenning volledig tot zijn
recht te laten komen.
(20) Het toezicht op de werkzaamheid en de veiligheid van
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op de
markt moet worden verbeterd door de voorschriften inzake geneesmiddelenbewaking aan te scherpen, met name
nu de geldigheid van een vergunning voor het in de handel brengen niet meer tot een termijn van vijf jaar mag
worden beperkt. De frequentie van de bijgewerkte periodieke verslagen moet worden verhoogd. Er is een operationeel netwerk voor de uitwisseling van elektronische gegevens nodig en in voorkomend geval moeten de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid krijgen voorlopige
urgentiemaatregelen te nemen.
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(21) Daar de meeste maatregelen die nodig zijn ter uitvoering
van de onderhavige richtlijn maatregelen van individuele
strekking zijn, dient de raadplegingsprocedure van artikel
3 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) dan wel de beheersprocedure van artikel 4 van
dat besluit te worden toegepast. Maatregelen van algemene
strekking in de zin van artikel 2 van genoemd besluit
dienen volgens de regelgevingsprocedure van artikel 5
van dat besluit te worden vastgesteld.
(22) Richtlijn 2001/82/EG moet derhalve worden gewijzigd,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 2001/82/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. De eerste aanhaling komt als volgt te luiden:
ÐGelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95 en artikel 152, lid
4, onder b),
2. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) Punt 1 wordt geschrapt.
b) Punt 2 komt als volgt te luiden:
Ð2. geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik:
a) elke enkelvoudige of samengestelde substantie,
aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot
ziekten bij dieren;
b) elke enkelvoudige of samengestelde substantie die
bij dieren kan worden gebruikt om een medische
diagnose te stellen of om fysiologische functies
bij dieren te herstellen, te verbeteren of te wijzigen;
c) Punt 3 wordt geschrapt.
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bijlage I of III, vastgestelde maxima voor residuen
van werkzame stoffen bevatten;
10. bijwerking:
een reactie op een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik die schadelijk en ongewild is en die
optreedt bij doses die normaal bij dieren voor de
profylaxe, diagnose of behandeling van een ziekte
of voor het herstellen, verbeteren of wijzigen van
een fysiologische functie worden gebruikt;
e) De volgende punten 20 tot en met 27 worden toegevoegd:
Ð20. voorschrift van een dierenarts:
elk voorschrift van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik door een daartoe bevoegd beroepsbeoefenaar;
21. naam van het geneesmiddel voor diergeneeskundig
gebruik:
de naam, die een fantasienaam kan zijn die geen
verwarring doet ontstaan met de algemene benaming, dan wel een algemene of wetenschappelijke
benaming vergezeld van een merk of van de naam
van de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen;
22. algemene benaming:
de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen algemene internationale benaming of, bij ontstentenis daarvan, de gangbare algemene benaming;
23. concentratie van het geneesmiddel:
het gehalte aan werkzame stoffen, uitgedrukt in de
hoeveelheid per doserings-, volume- of gewichtseenheid;
24. primaire verpakking:
de recipiºnt of enige andere verpakkingsvorm die
rechtstreeks met het geneesmiddel in aanraking
komt;

d) De punten 9 en 10 komen als volgt te luiden:
25. buitenverpakking:
Ð9. wachttijd:
noodzakelijke tijd die moet verstrijken tussen de
laatste toediening van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik aan het dier onder de normale gebruiksvoorwaarden en volgens goed veterinair gebruik, en de verkrijging van levensmiddelen
die van dit dier afkomstig zijn, teneinde de volksgezondheid te beschermen door te waarborgen dat
deze levensmiddelen geen residuen in grotere hoeveelheden dan de in Verordening (EEG) nr. 2377/90,
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

de verpakking waarin de primaire verpakking
wordt geplaatst;
26. etikettering:
de vermeldingen op de buitenverpakking of op de
primaire verpakking;
27. bijsluiter:
het blaadje met informatie ten behoeve van de
gebruiker, dat het geneesmiddel vergezelt.
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3. De artikelen 2 en 3 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 2
1. Deze richtlijn is van toepassing op geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van voormengsels voor diervoeders met medicinale werking, die
zijn bestemd om in de lidstaten in de handel te worden
gebracht en die industrieel of met gebruikmaking van een
industrieel procØdØ worden vervaardigd.
2.
Wanneer een enkelvoudige of samengestelde substantie aan de definitie van een geneesmiddel voldoet, zijn de
bepalingen van deze richtlijn ook van toepassing indien de
enkelvoudige of samengestelde substantie tevens binnen de
werkingssfeer van andere communautaire wetgeving valt.
Artikel 3
1.

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

a) diervoeders met medicinale werking, zoals omschreven
in Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (*);
b) geïnactiveerde immunologische geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik die zijn vervaardigd met behulp van pathogene organismen en antigenen afkomstig
van een dier of van dieren van eenzelfde veehouderij en
die worden gebruikt om dat dier of de dieren van die
veehouderij ter plaatse te behandelen;
c) geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op basis
van radioactieve isotopen;
d) de toevoegingsmiddelen, bedoeld in Richtlijn
70/524/EEG van de Raad (**), die overeenkomstig de
voorwaarden van genoemde richtlijn in diervoeders en
in aanvullende diervoeders zijn opgenomen.
De onder a) bedoelde diervoeders met medicinale werking
mogen evenwel slechts worden bereid uit voormengsels
voor diervoeders met medicinale werking waarvoor overeenkomstig de onderhavige richtlijn een vergunning is afgegeven;
2.
Behoudens de bepalingen betreffende het bezit, het
voorschrijven, de verstrekking en de toediening van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik is deze richtlijn
niet van toepassing op:
a) geneesmiddelen die in de apotheek volgens een recept
voor een bepaald dier worden bereid, algemeen Ðformula magistralis geheten;
b) geneesmiddelen die in de apotheek overeenkomstig de
aanwijzingen van een farmacopee worden bereid en die
voor directe verstrekking aan de eindgebruiker zijn bestemd, algemeen Ðformula officinalis geheten.
___________
(*) PB L 92 van 7.4.1990, blz. 42.
(**) PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.
4. In artikel 4 komt lid 2 als volgt te luiden:
Ð2. De lidstaten mogen op hun grondgebied voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die uitsluitend bestemd zijn om te worden gebruikt voor aquariumvissen, kooivogels, postduiven, terrariumdieren, kleine
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knaagdieren, fretten en als gezelschapsdier gehouden konijnen, afwijkingen van de artikelen 5 tot en met 8 toestaan
voor zover deze geneesmiddelen geen substanties bevatten
waarvan het gebruik een veterinaire controle vereist en alle
maatregelen zijn genomen om te vermijden dat deze geneesmiddelen ten onrechte voor andere dieren worden gebruikt.
5. De artikelen 5 en 6 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 5
1.
Een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
mag in een lidstaat slechts in de handel worden gebracht
wanneer door de bevoegde autoriteit van deze lidstaat een
vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven
overeenkomstig deze richtlijn of wanneer een vergunning
voor het in de handel brengen is afgegeven overeenkomstig
Verordening ((EEG) nr. 2309/93).
Voor de verschillende concentraties, farmaceutische vormen, toedieningswijzen en aanbiedingsvormen en voor iedere wijziging die overeenkomstig artikel 39 wordt aangebracht, moet een vergunning in de zin van de eerste alinea
worden verleend; zij worden geacht deel uit te maken van
dezelfde vergunning.
2.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen is verantwoordelijk voor het in de handel brengen
van het geneesmiddel.
Artikel 6
1.
Er kan alleen een vergunning voor het in de handel
brengen van een geneesmiddel ten behoeve van een of
meer voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten worden afgegeven wanneer de farmacologisch
werkzame stoffen zijn opgenomen in bijlage I, II of III
bij Verordening (EEG) nr. 2377/90.
2.
Wanneer een wijziging van de bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 dit rechtvaardigt, nemen de houder
van de vergunning voor het in de handel brengen of in
voorkomend geval de bevoegde autoriteiten binnen 60 dagen na de bekendmaking van deze wijziging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen alle maatregelen die
nodig zijn in verband met de wijziging van de vergunning
voor het in de handel brengen, of de intrekking van deze
vergunning.
6. Artikel 8 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 8
In geval van ernstige epizoötische ziekten kunnen de lidstaten het gebruik van immunologische geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik zonder vergunning voor
het in de handel brengen voorlopig toestaan wanneer er
geen geschikt geneesmiddel voorhanden is en nadat de
Commissie in kennis is gesteld van de gedetailleerde gebruiksvoorwaarden.
De Commissie kan van de in de eerste alinea bedoelde
mogelijkheid gebruik maken wanneer dit uitdrukkelijk in
de communautaire bepalingen betreffende bepaalde ernstige epizoötische ziekten is geregeld.
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Wanneer een dier uit een derde land wordt ingevoerd of
daarheen wordt uitgevoerd en er in verband hiermee specifieke verplichte gezondheidsbepalingen moeten worden
toegepast, kan een lidstaat toestaan voor dit dier een immunologisch geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
te gebruiken waarvoor in die lidstaat geen vergunning voor
het in de handel brengen is verleend, maar dat in de wetgeving van het betrokken derde land wel is toegestaan. De
lidstaten nemen alle dienstige maatregelen met betrekking
tot de controle op de invoer en het gebruik van een dergelijk immunologisch geneesmiddel.
7. De artikelen 10 tot en met 13 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 10
1. Indien er in een lidstaat voor een aandoening van
bepaalde gezelschapsdieren of voor de behandeling van
dierentuin- of circusdieren geen toegelaten geneesmiddelen
bestaan, kan de dierenarts, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, voor de behandeling van het betrokken
dier, teneinde dit onaanvaardbaar lijden te besparen, gebruik maken van:
a) geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor in de betrokken lidstaat overeenkomstig deze
richtlijn of overeenkomstig Verordening ((EEG)
nr. 2309/93) vergunning voor toediening aan een andere diersoort of voor een andere aandoening bij dezelfde diersoort is verleend, of
b) indien een onder a) bedoeld geneesmiddel niet bestaat,
geneesmiddelen waarvoor in de betrokken lidstaat overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig Verordening
((EEG) nr. 2309/93) vergunning voor menselijk gebruik
is verleend, of
c) indien een onder b) bedoeld geneesmiddel niet bestaat
en binnen de beperkingen die in de wetgeving van de
betrokken lidstaat zijn neergelegd, geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik die door een daartoe volgens
de nationale wetgeving gemachtigd persoon overeenkomstig een voorschrift van een dierenarts ex tempore
worden bereid.

Artikel 11
1.
Indien er voor een aandoening van een voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoort geen toegelaten geneesmiddelen bestaan, verlenen de lidstaten vergunning voor de toediening, door een dierenarts of onder
diens persoonlijke verantwoordelijkheid, aan een dier of
aan een klein aantal dieren van een bepaald bedrijf, om
deze dieren onaanvaardbaar lijden te besparen, van:
a) geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor in de betrokken lidstaat overeenkomstig deze
richtlijn of overeenkomstig Verordening ((EEG)
nr. 2309/93) vergunning voor toediening aan een andere diersoort of voor een andere aandoening bij dezelfde diersoort is verleend, of
b) indien een onder a) bedoeld geneesmiddel niet bestaat,
i) hetzij geneesmiddelen waarvoor in de betrokken lidstaat overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG of overeenkomstig Verordening ((EEG) nr. 2309/93) vergunning voor menselijk gebruik is verleend,
ii) hetzij geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor overeenkomstig deze richtlijn in
een andere lidstaat vergunning voor dezelfde diersoort, voor de betrokken aandoening of voor een
andere aandoening is verleend, of
c) indien een onder b) bedoeld geneesmiddel niet bestaat
en binnen de beperkingen die in de wetgeving van de
betrokken lidstaat zijn neergelegd, geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik die door een daartoe volgens
de nationale wetgeving gemachtigd persoon overeenkomstig een voorschrift van een dierenarts ex tempore
worden bereid.
2.
De bepalingen van lid 1 zijn van toepassing op voorwaarde dat de farmacologisch werkzame stoffen in het
geneesmiddel zijn opgenomen in bijlage I, II of III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 en de dierenarts een passende
wachttijd vaststelt.
Tenzij op het gebruikte geneesmiddel de wachttijd voor de
betrokken diersoorten is aangegeven, mag de opgegeven
wachttijd niet minder bedragen dan:

2.
In afwijking van artikel 11 is lid 1 van dit artikel ook
van toepassing op de behandeling van een paardachtige
door een dierenarts, op voorwaarde dat dit dier overeenkomstig Beschikking 93/623/EEG (*) van de Commissie
voor altijd ongeschikt voor de productie van levensmiddelen wordt verklaard.

a) 7 dagen: voor eieren,

3.
In afwijking van artikel 11 stelt de Commissie overeenkomstig de in artikel 89, lid 2, bedoelde procedure een
lijst op van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die voor de behandeling van paardachtigen onontbeerlijk zijn en waarvoor de wachttijd volgens het controlemechanisme bedoeld in Beschikking 93/623/EEG ten
minste zes maanden bedraagt.

d) 500 graaddagen: voor visvlees.

___________
(*) PB L 298 van 3.12.1993, blz. 45.
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b) 7 dagen: voor melk,
c) 28 dagen: voor vlees van pluimvee en van zoogdieren,
met inbegrip van vet en afval,

3.
Bij de toepassing van de leden 1 en 2 door een
dierenarts, houdt deze een register bij met alle relevante
gegevens, zoals de datum waarop de dieren werden onderzocht, de identiteit van de eigenaar, het aantal behandelde
dieren, de diagnose, de voorgeschreven geneesmiddelen, de
toegediende doses, de duur van de behandeling en de aanbevolen wachttijden. Hij houdt die gegevens ten minste vijf
jaar voor inspectie ter beschikking van de bevoegde autoriteiten.
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4.
Onverminderd de andere bepalingen van de richtlijn
nemen de lidstaten alle voor de invoer, de handel, de verstrekking en de informatie dienstige bepalingen ten aanzien
van de geneesmiddelen waarvan zij de toediening aan voor
de productie van levensmiddelen bestemde dieren overeenkomstig lid 1, punt b), onder ii), toestaan.
Artikel 12
1. Om een vergunning voor het in de handel brengen
van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik te
verkrijgen, welke niet is voorzien in de procedure die is
ingesteld bij Verordening ((EEG) nr. 2309/93), dient bij de
bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat een aanvraag
te worden ingediend.
Bij geneesmiddelen die voor een of meer voor de productie
van levensmiddelen bestemde diersoorten zijn bestemd en
waarvan de farmacologisch werkzame stoffen voor de betrokken diersoort of diersoorten nog niet in bijlage I, II of
III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 zijn opgenomen,
mag de aanvraag van een vergunning voor het in de handel
brengen pas worden ingediend wanneer een geldige aanvraag voor de vaststelling van maximumwaarden voor residuen volgens de bepalingen van die verordening is gedaan. Tussen de geldige aanvraag tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen en de aanvraag van een vergunning voor het in de handel brengen moeten ten minste
zes maanden liggen.
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geneesmiddel, de toediening van het geneesmiddel aan
dieren en de verwijdering van afvalproducten moeten
worden genomen, alsmede de gegevens omtrent de
potentiºle risico’s die het geneesmiddel voor het milieu,
voor de gezondheid van mens en dier en voor de
planten kan inhouden;
h) opgave van de wachttijd voor geneesmiddelen voor
diersoorten die voor de productie van levensmiddelen
bestemd zijn;
i)

beschrijving van de door de fabrikant toegepaste controlemethoden;

j)

resultaten van:
 de farmaceutische (fysisch-chemische, biologische
of microbiologische) proeven,
 de onschadelijkheids- en residuproeven,
 de preklinische en klinische proeven;

k) een samenvatting van de productkenmerken overeenkomstig artikel 14, een model van de primaire verpakking en de buitenverpakking van het geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik en de bijsluiter, overeenkomstig de artikelen 58 tot en met 61;

2.
Een vergunning voor het in de handel brengen mag
slechts aan de aanvrager ervan worden afgegeven indien
deze in de Gemeenschap is gevestigd.

l)

3.
Het dossier voor de aanvraag van een vergunning
voor het in de handel brengen moet alle administratieve
gegevens en alle wetenschappelijke en technische documentatie bevatten waarmee de kwaliteit, de veiligheid en
de werkzaamheid van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik kunnen worden aangetoond. Dit dossier
moet worden ingediend overeenkomstig bijlage I en moet
met name de volgende informatie bevatten:

m) een kopie van elke, in een andere lidstaat of in een
derde land voor het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik verkregen vergunning voor het in de handel brengen, alsmede een lijst van de lidstaten waar de
in overeenstemming met deze richtlijn ingediende aanvraag voor een vergunning in behandeling is; een kopie
van de samenvatting van de kenmerken van het product die overeenkomstig artikel 14 door de aanvrager is
ingediend, respectievelijk overeenkomstig artikel 25
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat is goedgekeurd; een kopie van de voorgestelde bijsluiter; bijzonderheden omtrent elk, in de Gemeenschap of in een
derde land genomen besluit waarbij een vergunning
wordt geweigerd, en de redenen van deze besluiten;
al deze gegevens dienen regelmatig te worden bijgewerkt;

a) naam of handelsnaam en woonplaats of maatschappelijke zetel van de aanvrager en, in voorkomend geval,
van de betrokken fabrikant of fabrikanten, alsmede de
productieplaatsen;
b) naam van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik;
c) kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van alle bestanddelen van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik;
d) beschrijving van de fabricagewijze;
e) therapeutische indicaties, tegenindicaties en bijwerkingen;
f)

dosering voor de verschillende diersoorten waarvoor
het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is bestemd, zijn farmaceutische vorm, wijze van gebruik en
wijze van toediening en houdbaarheidstermijn;

g) indien van toepassing, de redenen voor de voorzorgsen de veiligheidsmaatregelen die bij de opslag van het

een document waaruit blijkt dat de fabrikant in zijn
land een vergunning is verleend om geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik te vervaardigen;

n) voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
die bestemd zijn voor een of meer voor de productie
van levensmiddelen bestemde diersoorten, waarvan de
farmacologisch werkzame stof(fen) voor de betrokken
diersoort of diersoorten nog niet in bijlage I, II of III bij
Verordening (EEG) nr. 2377/90 zijn opgenomen, een
attest ter certifiºring dat een geldige aanvraag tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen bij het
Bureau is ingediend overeenkomstig de bepalingen
van genoemde verordening.
De bescheiden en gegevens betreffende de onder j) bedoelde resultaten van de proeven moeten vergezeld gaan
van uitvoerige, kritische samenvattingen, die zijn opgesteld
volgens de bepalingen van artikel 15.
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Artikel 13
1. In afwijking van artikel 12, lid 3, eerste alinea, onder
j), en onverminderd het recht inzake de bescherming van
de industriºle en commerciºle eigendom is de aanvrager
niet gehouden de resultaten van de onschadelijkheids- en
residuproeven of van de preklinische en klinische proeven
te verschaffen wanneer hij kan aantonen dat het geneesmiddel generiek is ten opzichte van een referentiegeneesmiddel waarvoor sinds ten minste tien jaar in een lidstaat
of in de Gemeenschap een vergunning in de zin van artikel
5 is verleend.
Voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die
voor vissen en bijen zijn bestemd, beloopt de in de eerste
alinea bedoelde termijn dertien jaar.
2.
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan
onder:
a) referentiegeneesmiddel: een geneesmiddel waarvoor
overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 een vergunning in de zin van artikel 5 is verleend;
b) generiek geneesmiddel: een geneesmiddel met dezelfde
kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkzame stoffen en dezelfde farmaceutische vorm, waarvan
de biologische equivalentie met het referentiegeneesmiddel is aangetoond in relevante onderzoeken naar de
biologische beschikbaarheid. De aanvrager kan van de
onderzoeken naar de biologische beschikbaarheid worden vrijgesteld indien hij kan aantonen dat het geneesmiddel aan de criteria van bijlage I voldoet.
3.
Indien de werkzame stof(fen), de therapeutische indicaties, de concentratie, de farmaceutische vorm, de toedieningswijze of de dosering wordt of worden gewijzigd ten
opzichte van die van het referentiegeneesmiddel, is het in
lid 1, eerste alinea, bepaalde niet op deze wijzigingen van
toepassing en moeten de resultaten van de desbetreffende
onschadelijkheids- en residuproeven en preklinische en klinische proeven worden verstrekt.
4.
Voor geneesmiddelen die voor een of meer voor de
productie van levensmiddelen bestemde diersoorten bestemd zijn en die een nieuwe werkzame stof bevatten die
op (datum) nog niet in de Gemeenschap is toegelaten,
wordt de in lid 1, eerste alinea, bedoelde termijn van tien
jaar met een jaar verlengd voor iedere uitbreiding van de
vergunning tot een andere voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoort, indien daarvoor binnen drie
jaar na de verkrijging van de oorspronkelijke vergunning
voor het in de handel brengen vergunning wordt verleend.
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De verlenging van de termijn van tien jaar tot elf, twaalf of
dertien jaar wordt evenwel alleen verleend indien de houder van de vergunning voor het in de handel brengen ook
een aanvraag tot vaststelling van maximumwaarden voor
residuen voor de in de vergunning bedoelde diersoorten
heeft ingediend.
5.
Het uitvoeren van de voor de toepassing van de leden
1 tot en met 4 noodzakelijke proeven op een generiek
geneesmiddel wordt niet beschouwd als een inbreuk op
rechten terzake van octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen.
8. De volgende artikelen 13 bis tot en met 13 quinquies worden ingevoegd:
ÐArtikel 13 bis
1.
In afwijking van artikel 12, lid 3, eerste alinea, onder
j), en onverminderd het recht inzake de bescherming van
de industriºle en commerciºle eigendom is de aanvrager
niet gehouden de resultaten van de onschadelijkheids- en
residuproeven of van de preklinische en klinische proeven
te verschaffen wanneer hij kan aantonen dat het bestanddeel of de bestanddelen van het geneesmiddel reeds ten
minste tien jaar in de Gemeenschap in de diergeneeskunde
wordt respectievelijk worden gebruikt en een erkende
werkzaamheid alsmede een aanvaardbaar veiligheidsniveau
biedt respectievelijk bieden overeenkomstig de voorwaarden van bijlage I. In dat geval worden de resultaten van
deze proeven vervangen door een desbetreffende wetenschappelijke bibliografie.
2.
Het beoordelingsrapport dat het Bureau na beoordeling van een aanvraag tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 2377/90 publiceert, kan als wetenschappelijke bibliografie worden gebruikt, met name in plaats van de resultaten van de onschadelijkheidsproeven.
3.
Wanneer de aanvrager ter verkrijging van een vergunning voor een voor de productie van levensmiddelen
bestemde diersoort naar een wetenschappelijke bibliografie
verwijst en met het oog op de verkrijging van een vergunning voor een andere voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoort met betrekking tot hetzelfde
geneesmiddel nieuwe residustudies ingevolge Verordening
(EEG) nr. 2377/90 alsook nieuwe klinische proeven indient,
kan gedurende drie jaar na de verlening van de vergunning
waarvoor deze studies en proeven zijn uitgevoerd, een
derde zich niet in het kader van artikel 13 op deze studies
en proeven beroepen.
Artikel 13 ter

De uitbreiding van de termijn van tien jaar met een, twee
of drie jaar aanvullende bescherming van gegevens geldt
ook voor elke oorspronkelijke vergunning voor respectievelijk twee, drie of vier voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten.
Deze termijn mag evenwel niet langer zijn dan in totaal
dertien jaar voor een vergunning voor het in de handel
brengen voor vier of meer voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten.

Wanneer nieuwe geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik werkzame stoffen bevatten die al in toegelaten
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zijn opgenomen, maar niet eerder met therapeutisch oogmerk zijn
samengevoegd, moeten de resultaten van de onschadelijkheids- en residuproeven en de preklinische en klinische
proeven met betrekking tot de samenvoeging worden overgelegd, maar is het niet nodig de documentatie voor elke
werkzame stof afzonderlijk te verstrekken.
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Artikel 13 quater
Nadat een vergunning voor het in de handel brengen is
verleend, kan de houder van deze vergunning erin toestemmen dat bij de behandeling van een volgende aanvraag
voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
met dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
aan werkzame stoffen en met dezelfde farmaceutische
vorm gebruik wordt gemaakt van de documentatie over
de farmaceutische proeven, de onschadelijkheids- en residuproeven en de preklinische en klinische proeven, die in
het dossier van het geneesmiddel voor diergeneeskundig
gebruik is opgenomen.
Artikel 13 quinquies
In afwijking van artikel 12, lid 3, eerste alinea, onder j), is
in het geval van immunologische geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik de aanvrager onder uitzonderlijke omstandigheden niet gehouden de resultaten van bepaalde veldproeven bij de beoogde diersoort te verstrekken
indien deze om naar behoren gemotiveerde redenen, en
met name ingevolge andere communautaire bepalingen,
niet kunnen worden uitgevoerd.
9. De artikelen 14 en 15 komen als volgt te luiden:

5.7.
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gebruik tijdens drachtigheid, lactatie of eierproductie;

5.8. interacties met andere geneesmiddelen en andere
interacties;
5.9. dosering en wijze van toediening;
5.10. overdosering (symptomen, spoedbehandeling, tegengiffen) (in voorkomend geval);
5.11. wachttijden (uitgedrukt in uren of in dagen) voor
de verschillende levensmiddelen, waaronder die
waarvoor geen wachttijd is;
6. farmaceutische gegevens:
6.1. onverenigbaarheden;
6.2. uiterste gebruiksduur, zo nodig na reconstitutie van
het geneesmiddel of wanneer de primaire verpakking voor het eerst wordt geopend;
6.3. bijzondere voorzorgsmaatregelen bij opslag;
6.4. aard en samenstelling van de primaire verpakking;

De samenvatting van de kenmerken van het product bevat
de volgende gegevens:

6.5. bijzondere voorzorgsmaatregelen, waaronder die
ten aanzien van het milieu, bij de verwijdering
van niet-gebruikte geneesmiddelen of, in voorkomend geval, van afvalstoffen die ontstaan bij
het gebruik van de geneesmiddelen;

1. naam van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, gevolgd door de concentratie en de farmaceutische vorm;

7. naam of handelsnaam en woonplaats of maatschappelijke zetel van de houder van de vergunning voor het in
de handel brengen.

ÐArtikel 14

2. kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkzame stoffen en excipiºnten, waarvan de kennis onmisbaar is voor een juiste toediening van het geneesmiddel.
De algemene benamingen of de scheikundige benamingen moeten worden gebruikt;
3. farmaceutische vorm;
4. farmacologische eigenschappen en, voorzover nuttig
voor de therapeutische toepassing, de farmacologische
elementen;
5. klinische gegevens:
5.1. diersoorten waarvoor het geneesmiddel is bestemd;
5.2. gebruiksaanwijzingen met specificering van de
diersoorten waarvoor het geneesmiddel is bestemd;
5.3. tegenindicaties;
5.4. bijzondere waarschuwingen voor iedere diersoort
waarvoor het geneesmiddel is bestemd;
5.5. bijzondere voorzorgsmaatregelen bij het gebruik,
waaronder de bijzondere voorzorgsmaatregelen
die in acht moeten worden genomen door degene
die het geneesmiddel aan de dieren toedient;
5.6. bijwerkingen (frequentie en ernst);

Artikel 15
1.
De aanvrager ziet erop toe dat de in artikel 12, lid 3,
tweede alinea, bedoelde uitvoerige, kritische samenvattingen, alvorens bij de bevoegde autoriteiten te worden ingediend, worden opgesteld en ondertekend door personen die
de vereiste technische capaciteiten of beroepskwalificaties
bezitten, vermeld in een beknopt curriculum vitae.
2.
De personen die de in lid 1 bedoelde technische
capaciteiten of beroepskwalificaties bezitten, moeten een
eventuele verwijzing naar de in artikel 13 bis, lid 1, bedoelde bibliografie overeenkomstig de voorwaarden van
bijlage I rechtvaardigen.
3.
In een bijlage van de uitvoerige, kritische samenvattingen moet een kort curriculum vitae van de in lid 1
bedoelde personen worden opgenomen.
10. Artikel 16 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 16
1.
De lidstaten zien erop toe dat de in de Gemeenschap
vervaardigde en aldaar in de handel gebrachte homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik overeenkomstig artikel 17, leden 1 en 2, en de artikelen 18 en
19 worden geregistreerd of toegelaten.
2.
De lidstaten voeren een speciale vereenvoudigde registratieprocedure in voor de in artikel 17 bedoelde homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
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11. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
Ð1. Onverminderd de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 2377/90 inzake de vaststelling van maximumwaarden voor residuen van farmacologisch werkzame
stoffen die zijn bestemd voor dieren die voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn, mogen aan een
speciale vereenvoudigde registratieprocedure slechts
homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik worden onderworpen die aan alle volgende
voorwaarden voldoen:
a) de wijze van toediening is beschreven in de Europese
Farmacopee of anders in de thans door de lidstaten
officieel gebruikte farmacopees,
b) noch op het etiket noch in de informatie betreffende
het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is
een specifieke therapeutische indicatie vermeld,
c) de verdunningsgraad is zodanig dat de onschadelijkheid van het geneesmiddel gegarandeerd is; in het
bijzonder mag het geneesmiddel niet meer dan een
deel per 10 000 van de oertinctuur bevatten, en niet
meer dan een honderdste van de kleinste, eventueel
in de allopathische geneeskunde gebruikte dosis voor
de werkzame stoffen waarvan de aanwezigheid in
een allopathisch geneesmiddel met zich brengt dat
een medisch recept moet worden overgelegd.
Indien nieuwe wetenschappelijke kennis dit rechtvaardigt, kan de Commissie de bepalingen van de eerste
alinea, onder b) en c), aanpassen overeenkomstig de
in artikel 89, lid 2, bedoelde procedure.
De lidstaten bepalen bij de registratie hoe het geneesmiddel met betrekking tot de verstrekking wordt ingedeeld.
b) Lid 3 wordt geschrapt.
12. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
a) Het zesde streepje komt als volgt te luiden:
Ð een of meer modellen van de buitenverpakking en
van de primaire verpakking van de te registreren
geneesmiddelen,
b) Het volgende, achtste streepje wordt toegevoegd:
Ð voorgestelde wachttijd, inclusief alle noodzakelijke
motiveringen.
13. Artikel 19 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 19
1. Andere homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik dan die bedoeld in artikel 17, lid 1,
worden toegelaten overeenkomstig de artikelen 12 tot en
met 14.
2.
Een lidstaat mag op zijn grondgebied overeenkomstig
de beginselen en de bijzondere kenmerken van de aldaar
bedreven homeopathische geneeskunde bijzondere voorschriften invoeren of handhaven voor de onschadelijkheids-
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proeven en de preklinische en klinische proeven op niet
onder artikel 17, lid 1, vallende homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die zijn bestemd
voor gezelschapsdieren en voor exotische diersoorten die
niet voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn.
In dat geval stelt de lidstaat de Commissie in kennis van de
geldende bijzondere voorschriften.
14. De artikelen 21, 22 en 23 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 21
1.
De lidstaten nemen alle passende bepalingen om te
waarborgen dat de procedure voor het verlenen van een
vergunning voor het in de handel brengen niet langer
duurt dan 150 dagen vanaf de indiening van een geldige
aanvraag, waarvan 120 dagen voor de opstelling van het
beoordelingsrapport en van de samenvatting van de productkenmerken.
Met het oog op de verlening van een vergunning voor het
in de handel brengen voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in meer dan ØØn lidstaat moeten de
aanvragen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen
31 tot en met 43 worden ingediend.
2.
Wanneer een lidstaat vaststelt dat een aanvraag om
een vergunning voor het in de handel brengen voor eenzelfde geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik al in
een andere lidstaat in behandeling is, weigert de betrokken
lidstaat de aanvraag te beoordelen en stelt hij de aanvrager
ervan in kennis dat de procedure van de artikelen 31 tot en
met 43 op deze aanvraag van toepassing is.
Artikel 22
Een lidstaat die overeenkomstig artikel 12, lid 3, onder m),
ervan in kennis wordt gesteld dat een andere lidstaat een
vergunning heeft afgegeven voor een geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik waarvoor in de betrokken lidstaat een aanvraag om een vergunning is ingediend, wijst
de aanvraag af indien deze niet overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 31 tot en met 43 is ingediend.
Artikel 23
Voor het onderzoek van de overeenkomstig de artikelen 12
tot en met 13 quinquies ingediende aanvraag:
1. moet de bevoegde autoriteit van een lidstaat nagaan of
het overgelegde dossier met de artikelen 12 tot en met
13 quinquies in overeenstemming is en onderzoeken of
aan de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning voor het in de handel brengen is voldaan;
2. kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat het geneesmiddel, de grondstoffen en, indien nodig, tussenproducten of andere bestanddelen daarvan aan een onderzoek
door een laboratorium van de Staat of door een daartoe
aangewezen laboratorium onderwerpen, en zich ervan
vergewissen dat de door de fabrikant toegepaste en
overeenkomstig artikel 12, lid 3, eerste alinea, onder
i), in het dossier beschreven controlemethoden bevredigend zijn;
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3. kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat op dezelfde
wijze, met name door overleg met het nationale of
communautaire referentielaboratorium, zich ervan vergewissen dat de door de aanvrager overeenkomstig artikel 12, lid 3, onder j), tweede alinea, voorgelegde analytische methode voor de opsporing van residuen bevredigend is;
4. kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat in voorkomend geval van de aanvrager verlangen dat hij het
dossier ten aanzien van de in de artikelen 12 tot en met
13 quinquies bedoelde gegevens aanvult. Wanneer de
bevoegde autoriteit van deze bevoegdheid gebruik
maakt, worden de in artikel 21 gestelde termijnen opgeschort totdat de verlangde aanvullende gegevens zijn
verstrekt. Deze termijnen worden eveneens opgeschort
voor de tijd die de aanvrager in voorkomend geval
wordt gelaten om mondeling of schriftelijk toelichting
te verschaffen.
15. In artikel 25 komen de leden 2, 3 en 4 als volgt te luiden:
Ð2. De bevoegde autoriteit treft de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat de gegevens over het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, en in het bijzonder de
etikettering en de bijsluiter ervan, in overeenstemming zijn
met die welke bij of na het verlenen van de vergunning
voor het in de handel brengen in de samenvatting van de
productkenmerken zijn goedgekeurd.
3.
De bevoegde autoriteit stelt iedere belanghebbende
een kopie van de vergunning, vergezeld van de samenvatting van de productkenmerken, ter beschikking.
4.
De bevoegde autoriteit stelt een rapport op met een
beoordeling van en opmerkingen over het dossier betreffende de resultaten van de farmaceutische proeven, de onschadelijkheids- en residuproeven en de preklinische en
klinische proeven op het betrokken geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik. Dit beoordelingsrapport wordt
bijgewerkt zodra nieuwe gegevens beschikbaar komen die
voor de beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid en de
werkzaamheid van het betrokken geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik van belang zijn.
De bevoegde autoriteit stelt iedere belanghebbende op
diens verzoek het beoordelingsrapport met de motieven
voor haar advies ter beschikking, met weglating van alle
vertrouwelijke commerciºle informatie.
16. Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
Ð1. Bij de vergunning voor het in de handel brengen
kan de houder worden verplicht op de primaire verpakking en/of op de buitenverpakking en op de bijsluiter, wanneer deze vereist is, andere vermeldingen aan te
brengen die van wezenlijk belang zijn voor de veiligheid
en de bescherming van de gezondheid, met inbegrip
van de bij het gebruik te nemen bijzondere voorzorgsmaatregelen en andere waarschuwingen op grond van
de in artikel 12, lid 3, eerste alinea, onder j) en de in de
artikelen 13 tot en met 13 quinquies bedoelde proeven
of de na het in de handel brengen bij het gebruik van
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het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik opgedane ervaringen.
b) Lid 2 wordt geschrapt.
c) Lid 3 komt als volgt te luiden:
Ð3.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen na
overleg met de aanvrager aan de vergunning specifieke
verplichtingen worden verbonden die jaarlijks opnieuw
moeten worden beoordeeld. Handhaving van de oorspronkelijke vergunning kan aan de nieuwe beoordeling
van deze voorwaarden worden gekoppeld.
Deze vergunningen kunnen slechts op objectieve en
controleerbare gronden worden verleend.
17. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
a) De leden 2 en 3 komen als volgt te luiden:
Ð2.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan van
de houder van de vergunning voor het in de handel
brengen verlangen dat hij substanties verstrekt in de
hoeveelheden die nodig zijn voor de controles om de
aanwezigheid van residuen in de betrokken geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik op te sporen.
Op verzoek van de bevoegde autoriteit draagt de houder van de vergunning voor het in de handel brengen er
met zijn vakkennis toe bij de uitvoering van de analytische methode voor de opsporing van residuen van
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in het
overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 96/23/EG
van de Raad (*) aangewezen nationaal referentielaboratorium te vergemakkelijken.
3.
Om een voortdurende voordelen/risicobeoordeling
mogelijk te maken stelt de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen de bevoegde autoriteit
bovendien onverwijld in kennis van elk nieuw element
dat kan leiden tot een wijziging van de inhoud van het
dossier of van de goedgekeurde samenvatting van de
productkenmerken. In het bijzonder stelt hij de bevoegde autoriteit onverwijld in kennis van elk verbod
of elke beperking uitgaande van de bevoegde autoriteit
van een land waar het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in de handel is of van iedere afwijzing
van een vergunning die bij een derde land is ingediend.
___________
(*) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.
b) Lid 4 wordt geschrapt.
c) Lid 5 komt als volgt te luiden:
Ð5.
De houder van de vergunning voor het in de
handel brengen legt elke door hem voorgenomen wijziging in de in de artikelen 12 tot en met 13 quinquies
bedoelde gegevens en bescheiden onverwijld ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteiten voor.
18. Artikel 28 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 28
1.
Onverminderd de leden 2 en 3 geldt de vergunning
voor onbeperkte tijd.

C 75 E/244

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

2.
Iedere vergunning die niet binnen twee jaar na de
afgifte ervan wordt gevolgd door het daadwerkelijk in de
handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel in de
lidstaat die de vergunning heeft verleend, verliest zijn geldigheid.
3.
Indien een toegelaten geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, dat eerder in de handel is gebracht in de
lidstaat die de vergunning heeft verleend, in die lidstaat
gedurende twee opeenvolgende jaren niet meer daadwerkelijk in de handel is, verliest de voor dit geneesmiddel verleende vergunning zijn geldigheid.
19. Artikel 30 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 30
De vergunning voor het in de handel brengen wordt geweigerd wanneer het bij de bevoegde autoriteiten ingediende dossier niet in overeenstemming is met de bepalingen van de artikelen 12 tot en met 13 quinquies en 15.
De vergunning wordt ook geweigerd wanneer na verificatie
van de in artikel 12 en in artikel 13, lid 1, bedoelde gegevens en bescheiden blijkt:
a) dat de voordelen/risicobeoordeling van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in de bij de aanvraag
van de vergunning beoogde gebruiksomstandigheden
niet gunstig is, in het bijzonder rekening houdend
met de voordelen voor de gezondheid en het welzijn
van de dieren en met de veiligheid en de gezondheidsvoordelen voor de consument, indien de aanvraag betrekking heeft op geneesmiddelen voor gebruik in de
veeteelt, of
b) dat het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
geen therapeutische werking heeft of dat de therapeutische werking van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik door de aanvrager voor de te behandelen
diersoort onvoldoende wordt aangetoond, of
c) dat het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
niet de opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling bezit, of
d) dat de door de aanvrager opgegeven wachttijd ontoereikend is als garantie dat de van het behandelde dier
afkomstige voedingsmiddelen geen residuen bevatten
die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van de
consument, of dat deze wachttijd onvoldoende wordt
gemotiveerd, of
e) dat de door de aanvrager voorgestelde etikettering of
bijsluiter niet met deze richtlijn in overeenstemming
zijn, of
f) dat het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
wordt aangeboden voor een gebruik dat op grond van
andere communautaire voorschriften verboden is.
Zolang nog geen communautaire regeling is goedgekeurd,
kunnen de bevoegde autoriteiten evenwel de vergunning
voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik weigeren indien deze maatregel noodzakelijk is ter bescherming van de volksgezondheid, van de consument of van
de gezondheid van de dieren.
De vergunning wordt eveneens geweigerd indien het bij de
bevoegde autoriteiten ingediende dossier niet in overeen-
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stemming is met artikel 12, met artikel 13, lid 1, en met
artikel 15.
20. De titel van hoofdstuk 4 komt als volgt te luiden:
ÐHOOFDSTUK 4
Procedure voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedure
21. De artikelen 31 tot en met 35 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 31
1.
Er wordt een coördinatiegroep opgericht om alle
vraagstukken in verband met de afgifte van vergunningen
voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik in twee of meer lidstaten overeenkomstig de procedures van dit hoofdstuk te onderzoeken. Het secretariaat van deze coördinatiegroep berust bij
het Bureau.
2.
De coördinatiegroep bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere lidstaat, die wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De
leden van de coördinatiegroep kunnen zich doen vergezellen door deskundigen.
3.
De coördinatiegroep stelt zijn reglement van orde
vast, dat in werking treedt na gunstig advies van de Commissie.
Artikel 32
1.
Ter verkrijging van een vergunning voor het in de
handel brengen van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik in meer dan een lidstaat dient de aanvrager bij
deze lidstaten een aanvraag in op basis van een identiek
dossier. Het dossier voor de aanvraag van een vergunning
voor het in de handel brengen bevat alle administratieve
bescheiden en wetenschappelijke en technische documentatie die is bedoeld in de artikelen 12 tot en met 14. De
ingediende informatie omvat ook een lijst van de lidstaten
waarop de aanvraag betrekking heeft.
De aanvrager verzoekt een van deze lidstaten als referentielidstaat op te treden en overeenkomstig de bepalingen
van lid 2 of 3 een beoordelingsrapport over het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik op te stellen.
In voorkomend geval omvat het beoordelingsrapport een
analyse ten behoeve van artikel 13, lid 4 of 5, of artikel
13 bis, lid 3.
2.
Indien op het moment van de aanvraag al een vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is verleend, erkennen de betrokken lidstaten de door de referentielidstaat
verleende vergunning. Hiertoe verzoekt de houder van
een vergunning voor het in de handel brengen de referentielidstaat een beoordelingsrapport op te stellen of, indien
nodig, een bestaand beoordelingsrapport bij te werken.
Binnen zestig dagen na de ontvangst van de geldige aanvraag stelt de referentielidstaat het beoordelingsrapport op
of werkt deze het bij. Na goedkeuring worden het beoordelingsrapport, de samenvatting van de productkenmerken,
de etikettering en de bijsluiter naar de betrokken lidstaten
en naar de aanvrager gezonden.
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3.
Indien op het moment van de aanvraag geen vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik is verleend, verzoekt de
aanvrager de referentielidstaat een ontwerp-beoordelingsrapport, een ontwerp-samenvatting van de productkenmerken en een ontwerp-etikettering en -bijsluiter op te stellen.
De referentielidstaat stelt deze ontwerpen binnen 120 dagen na ontvangst van de geldige aanvraag op en zendt deze
naar de betrokken lidstaten en naar de aanvrager.
4.
Binnen negentig dagen na ontvangst van de in de
leden 2 en 3 bedoelde documenten keuren de betrokken
lidstaten het beoordelingsrapport, de samenvatting van de
productkenmerken, de etikettering en de bijsluiter goed en
stellen de referentielidstaat hiervan in kennis.
Deze stelt vast dat er algehele overeenstemming is bereikt,
sluit de procedure en stelt de aanvrager hiervan in kennis.
5.
Iedere lidstaat waar overeenkomstig de bepalingen
van lid 1 een aanvraag is ingediend, neemt binnen dertig
dagen na de vaststelling van de algehele overeenstemming
een beslissing in overeenstemming met het beoordelingsrapport, de samenvatting van de productkenmerken, de
etikettering en de bijsluiter, zoals deze zijn goedgekeurd.
Artikel 33
1. Indien een lidstaat het beoordelingsrapport, de samenvatting van de productkenmerken, de etikettering en
de bijsluiter wegens mogelijke ernstige risico’s voor de
gezondheid van mens of dier of voor het milieu niet binnen de in artikel 32, lid 4, bedoelde termijn kan goedkeuren, motiveert hij zijn standpunt uitvoerig en stelt hij de
referentielidstaat, de andere betrokken lidstaten en de aanvrager in kennis van zijn redenen. De punten waarover
verschil van inzicht bestaat, worden onverwijld aan de
coördinatiegroep meegedeeld.
Wanneer een lidstaat waar een aanvraag is ingediend, een
beroep doet op de in artikel 71, lid 1, bedoelde motieven,
wordt deze lidstaat niet meer als een betrokken lidstaat in
de zin van dit hoofdstuk beschouwd.
2.
In de coördinatiegroep stellen alle in lid 1 bedoelde
lidstaten alles in het werk om overeenstemming te bereiken
over de te nemen maatregelen. Zij bieden de aanvrager de
gelegenheid zijn standpunt mondeling of schriftelijk toe te
lichten. Indien de lidstaten binnen zestig dagen nadat aan
de coördinatiegroep is meegedeeld over welke punten verschil van inzicht bestaat, overeenstemming bereiken, stelt
de referentielidstaat de algehele overeenstemming vast, sluit
hij de procedure en stelt hij de aanvrager hiervan in kennis.
Artikel 31, lid 5, is van toepassing.
3.
Indien de lidstaten binnen de termijn van zestig dagen geen overeenstemming hebben bereikt, wordt het Bureau hiervan onverwijld in kennis gesteld, zodat de procedure van artikel 36 kan worden ingeleid. Het Bureau wordt
een uitvoerige beschrijving van de punten waarover geen
overeenstemming kon worden bereikt en van de redenen
hiervoor verstrekt. De aanvrager ontvangt een kopie van
deze informatie.
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4.
Zodra de aanvrager ervan in kennis is gesteld dat de
zaak aan het Bureau is voorgelegd, zendt hij dit onverwijld
een kopie van de in artikel 32, lid 1, eerste alinea, bedoelde
gegevens en bescheiden.
5.
In het in lid 3 bedoelde geval kunnen de lidstaten die
het beoordelingsrapport en de samenvatting van de productkenmerken van de referentielidstaat hebben goedgekeurd, op verzoek van de aanvrager het in de handel brengen van het geneesmiddel toestaan zonder de uitkomst van
de procedure van artikel 36 af te wachten. In dat geval
wordt de vergunning verleend zonder afbreuk te doen aan
de uitkomst van deze procedure.
Artikel 34
1.
Indien voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig
gebruik verscheidene aanvragen voor een vergunning voor
het in de handel brengen overeenkomstig de artikelen 12
tot en met 14 zijn ingediend en de lidstaten onderling
afwijkende beslissingen hebben genomen over de verlening,
schorsing of intrekking van deze vergunning, kan een lidstaat, de Commissie of de houder van de vergunning voor
het in de handel brengen deze aangelegenheid aan het
ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, hierna ÐComitØ genoemd, voorleggen om de procedure van artikel 36 te volgen.
2.
Om de harmonisering van al ten minste 10 jaar in de
Gemeenschap toegelaten geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te bevorderen en de doeltreffendheid van
de bepalingen van artikel 11 te versterken leggen de lidstaten uiterlijk op (datum) aan de coördinatiegroep een lijst
voor van de geneesmiddelen waarvoor geharmoniseerde
samenvattingen van de productkenmerken moeten worden
opgesteld.
De coördinatiegroep stelt een lijst van geneesmiddelen op
waarbij rekening wordt gehouden met de voorstellen van
de lidstaten, en legt deze voor aan de Commissie.
Op de in deze lijst opgenomen geneesmiddelen zijn volgens een samen met het Bureau opgesteld tijdschema de
bepalingen van lid 1 van toepassing.
De Commissie stelt samen met het Bureau na overleg met
de belanghebbenden de definitieve lijst vast.
Artikel 35
1.
De lidstaten, de Commissie, de aanvrager of de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
kunnen in bijzondere gevallen, wanneer de belangen van
de Gemeenschap in het geding zijn, de zaak aan het ComitØ voorleggen om de procedure van artikel 36 te volgen
alvorens een beslissing wordt genomen over een aanvraag
van een vergunning voor het in de handel brengen, over de
schorsing of de intrekking van een vergunning of over een
wijziging in de voorwaarden van de vergunning voor het
in de handel brengen die noodzakelijk lijkt, zulks in het
bijzonder om rekening te houden met de gegevens die
overeenkomstig titel VII zijn verzameld.
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De betrokken lidstaat of de Commissie geeft een duidelijke
beschrijving van de zaak die voor advies aan het ComitØ
wordt voorgelegd en stelt de aanvrager of de houder van
de vergunning voor het in de handel brengen hiervan in
kennis.
De lidstaten en de aanvrager of de houder van de vergunning verstrekken het ComitØ alle beschikbare gegevens die
met de betrokken zaak verband houden.
2.
Indien de voorgelegde zaak betrekking heeft op een
reeks geneesmiddelen of een therapeutische klasse, kan het
Bureau de procedure beperken tot enkele specifieke delen
van de vergunning.
In dat geval is artikel 39 uitsluitend op deze geneesmiddelen van toepassing indien zij vallen onder de in dit hoofdstuk bedoelde procedures voor het verlenen van een vergunning voor het in de handel brengen.
22. Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
Ð1. Indien naar de procedure van dit artikel wordt
verwezen, beraadslaagt het ComitØ en brengt het, binnen een termijn van zestig dagen nadat de zaak aan het
ComitØ is voorgelegd, een met redenen omkleed advies
uit.
In de overeenkomstig de artikelen 34 en 35 aan het
ComitØ voorgelegde gevallen kan het ComitØ deze termijn echter, rekening houdend met de standpunten van
de betrokken houders van de vergunningen voor het in
de handel brengen, met maximaal negentig dagen verlengen.
In spoedgevallen kan het ComitØ op voorstel van zijn
voorzitter tot een kortere termijn besluiten.
b) Lid 3 komt als volgt te luiden:
Ð3.
Alvorens advies uit te brengen stelt het ComitØ de
aanvrager of houder van de vergunning voor het in de
handel brengen in de gelegenheid een schriftelijke of
mondelinge toelichting te geven.
Bij het advies van het ComitØ wordt een ontwerp-samenvatting van de productkenmerken en de ontwerpen
voor de etikettering en de bijsluiter gevoegd.
Indien het ComitØ het nuttig acht, kan het andere personen uitnodigen om inlichtingen te verstrekken over
de zaak die aan het ComitØ is voorgelegd.
Het ComitØ kan de in lid 1 genoemde termijn opschorten om de aanvrager of de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen de gelegenheid te bieden
zijn toelichting voor te bereiden.
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ÐHet Bureau stelt de aanvrager of de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen onmiddellijk van het oordeel van het ComitØ in kennis,
wanneer dit luidt dat:
ii) Het tweede streepje in de eerste alinea komt als
volgt te luiden:
Ð de overeenkomstig artikel 14 door de aanvrager
of de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen ingediende samenvatting van de
productkenmerken moet worden gewijzigd, of
iii) De tweede alinea komt als volgt te luiden:
ÐBinnen vijftien dagen na ontvangst van het advies
kan de aanvrager of de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen het Bureau schriftelijk kennis geven van zijn voornemen beroep aan te
tekenen. In dat geval zendt hij het Bureau binnen
zestig dagen na ontvangst van het advies de gedetailleerde gronden voor zijn beroep. Binnen zestig
dagen na ontvangst van de gronden van het beroep
heroverweegt het ComitØ zijn advies overeenkomstig de bepalingen van artikel 53, lid 1, tweede
alinea, van Verordening ((EEG) nr. 2309/93). De
redenen voor het over het beroep genomen besluit
worden bij het in lid 5 bedoelde beoordelingsrapport gevoegd.
d) Lid 5 wordt als volgt gewijzigd:
i) De eerste alinea komt als volgt te luiden:
ÐBinnen dertig dagen na de vaststelling van het definitieve advies van het ComitØ zendt het Bureau dit
advies, alsmede een rapport met een beschrijving
van de beoordeling van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik en van de redenen voor de
genoemde besluiten, naar de lidstaten, naar de Commissie en naar de aanvrager of de houder van de
vergunning voor het in de handel brengen.
ii) Aan de tweede alinea wordt het volgende punt c)
toegevoegd:
Ðc) de ontwerp-etikettering en de ontwerp-bijsluiter.
23. Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:
a) De tweede alinea komt als volgt te luiden:
ÐIndien de ontwerp-beschikking inhoudt dat een vergunning voor het in de handel brengen wordt verleend,
worden de in artikel 36, lid 5, tweede alinea, bedoelde
documenten bijgevoegd.
b) De vierde alinea komt als volgt te luiden:

c) Lid 4 wordt als volgt gewijzigd:
i) In de eerste alinea komt de aanhef als volgt te luiden:

ÐDe ontwerp-beschikking wordt aan de lidstaten en aan
de aanvrager of de houder van de vergunning voor het
in de handel brengen gezonden.
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24. Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
Ð1. De Commissie geeft een definitieve beschikking
overeenkomstig de in artikel 89, lid 3, bedoelde procedure indien de ontwerp-beschikking overeenstemt met
het advies van het Bureau.
De Commissie geeft een definitieve beschikking overeenkomstig de in artikel 89, lid 4, bedoelde procedure
indien de ontwerp-beschikking niet overeenstemt met
het advies van het Bureau.
b) In lid 2 komen het tweede en het derde streepje als
volgt te luiden:
Ð de lidstaten over een termijn van vijftien dagen
beschikken om schriftelijke opmerkingen over de
ontwerp-beschikking bij de Commissie in te dienen.
Indien de ontwerp-beschikking evenwel een urgent
karakter heeft, kan de voorzitter naargelang de urgentie een kortere termijn vaststellen,
 de lidstaten schriftelijk, naar behoren met redenen
omkleed, kunnen verzoeken dat het Permanent ComitØ in een plenaire vergadering de ontwerp-beschikking bespreekt.
c) Lid 3 komt als volgt te luiden:
Ð3.
De in lid 1 bedoelde beschikking wordt aan alle
lidstaten gericht en wordt ter informatie aan de houder
van de vergunning voor het in de handel brengen of
aan de aanvrager meegedeeld. Binnen dertig dagen na
de kennisgeving van de beschikking verlenen de betrokken lidstaten en de referentielidstaat de vergunning voor
het in de handel brengen of trekken zij deze in, dan wel
passen zij de voorwaarden van de vergunning zodanig
aan dat de vergunning aan de beschikking beantwoordt.
Hierbij verwijzen zij naar de beschikking. Zij stellen de
Commissie en het Bureau hiervan in kennis.
25. In artikel 39 wordt de derde alinea van lid 1 geschrapt.
26. In artikel 42 komt lid 2 als volgt te luiden:
Ð2. Uiterlijk op (datum) publiceert de Commissie een
verslag over de ervaring die is opgedaan met de toepassing
van de in dit hoofdstuk beschreven procedures en stelt zij
eventueel noodzakelijke wijzigingen ter verbetering van die
procedures voor.
27. Artikel 43 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 43
De bepalingen van artikel 33, leden 3, 4 en 5, en van de
artikelen 34 tot en met 38 zijn niet van toepassing op de
in artikel 17 bedoelde homeopathische geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik.
De bepalingen van de artikelen 32 tot en met 38 zijn niet
van toepassing op de in artikel 19, lid 2, bedoelde homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
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28. Aan artikel 44 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:
Ð4.
De lidstaten zenden een kopie van de in lid 1 bedoelde vergunningen aan het Bureau. Het Bureau neemt
deze informatie op in een databank.
29. In artikel 50 komt punt f) als volgt te luiden:
Ðf) de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken
bij het vervaardigen van geneesmiddelen na te leven en
als grondstof alleen werkzame stoffen te gebruiken die
zijn vervaardigd overeenkomstig de gedetailleerde richtsnoeren inzake goede praktijken bij de vervaardiging
van grondstoffen;
30. Het volgende artikel 50 bis wordt ingevoegd:
ÐArtikel 50 bis
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
vervaardiging van als grondstoffen gebruikte werkzame
stoffen verstaan de volledige of gedeeltelijke vervaardiging,
dan wel de invoer van een werkzame stof die als grondstof,
zoals gedefinieerd in bijlage I, deel 2, rubriek C, wordt
gebruikt, alsmede de verschillende procØdØs met betrekking
tot de verdeling, verpakking of presentatie vóór de verwerking ervan in een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van het opnieuw verpakken en het
opnieuw etiketteren, zoals dit met name gebeurt door
een groothandelaar in grondstoffen.
2.
De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bepalingen van lid 1 aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen, worden vastgesteld volgens de in
artikel 89, lid 2, bedoelde procedure.
31. Aan artikel 51 worden de volgende derde en vierde alinea
toegevoegd:
ÐDe in artikel 50, onder f), bedoelde beginselen inzake
goede praktijken bij het vervaardigen van de werkzame
stoffen die als grondstof worden gebruikt, worden vastgesteld in de vorm van uitvoerige richtsnoeren.
De Commissie publiceert ook richtsnoeren over de vorm
en inhoud van de in artikel 44, lid 1, bedoelde vergunning,
over de in artikel 80, lid 3, bedoelde verslagen en over de
vorm en de inhoud van het in artikel 80, lid 5, bedoelde
certificaat van goede fabricagepraktijk.
32. In artikel 53 komt lid 1 als volgt te luiden:
Ð1.
De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde persoon,
bedoeld in artikel 52, lid 1, aan de in de leden 2 en 3 van
dit artikel bedoelde kwalificatiecriteria voldoet.
33. In artikel 54 komt lid 1 als volgt te luiden:
Ð1.
Degene die in een lidstaat de werkzaamheden van de
in artikel 52, lid 1, bedoelde persoon verricht ten tijde van
de tenuitvoerlegging van Richtlijn 81/851/EEG en niet aan
de in artikel 53 bedoelde kwalificatiecriteria voldoet, is
bevoegd deze activiteiten in de Gemeenschap te blijven
verrichten.
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34. In artikel 55, lid 1, komt punt b) als volgt te luiden:
Ðb) voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
uit derde landen, ook al zijn deze in de Gemeenschap
vervaardigd, iedere ingevoerde fabricagepartij in een
lidstaat een volledige kwalitatieve analyse, een kwantitatieve analyse van ten minste alle werkzame stoffen en
alle andere proeven of controles heeft ondergaan die
nodig zijn om de kwaliteit van de geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik te waarborgen met inachtneming van de eisen voor de vergunning voor het in
de handel brengen.
35. Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
i) De aanhef komt als volgt te luiden:
ÐBehoudens bij de in artikel 17, lid 1, bedoelde geneesmiddelen moeten de primaire verpakkingen en
de buitenverpakkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik door de bevoegde autoriteiten worden goedgekeurd. Hierop moet in leesbaar
schrift de volgende informatie zijn aangebracht, die
in overeenstemming moet zijn met de krachtens de
artikelen 12 tot en met 13 quinquies verstrekte gegevens en bescheiden en met de samenvatting van
de productkenmerken:
ii) De punten a) en b) komen als volgt te luiden:
Ða) de naam van het geneesmiddel, onder vermelding van de concentratie en/of de farmaceutische vorm, indien er verschillende concentraties
en/of verschillende farmaceutische vormen van
het geneesmiddel bestaan;
b) de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
aan werkzame stoffen per doseringseenheid of,
naar gelang van de toedieningsvorm, voor een
bepaald volume of een bepaald gewicht, waarbij
de algemene benamingen worden gebruikt;
iii) Punt e) komt als volgt te luiden:
Ðe) de naam of handelsnaam en de woonplaats of
plaats van vestiging van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en, in
voorkomend geval, van de door de houder van
de vergunning aangewezen vertegenwoordiger;
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b) Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:
Ð5.
Voor geneesmiddelen waarvoor krachtens Verordening ((EEG) nr. 2309/93) een vergunning voor
het in de handel brengen is verleend, kunnen de lidstaten toestaan of eisen dat de buitenverpakking aanvullende informatie bevat over de verspreiding, het bezit,
de verkoop of de eventuele voorzorgsmaatregelen, mits
deze informatie niet in strijd is met het communautaire
recht of met de voorwaarden voor het verlenen van de
vergunning voor het in de handel brengen en mits de
informatie geen verkoopbevorderend karakter heeft.
Deze aanvullende informatie moet worden opgenomen
in een blauwomlijnd kader, zodat deze duidelijk van de
in lid 1 bedoelde informatie gescheiden is.
36. Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:
a) In lid 1 komt de aanhef als volgt te luiden:
ÐWanneer het ampullen betreft, moet de in artikel 58,
lid 1, bedoelde informatie op de buitenverpakking worden vermeld. Op de primaire verpakking zijn daarentegen slechts de volgende gegevens noodzakelijk:
b) De leden 2 en 3 komen als volgt te luiden:
Ð2.
Bij kleine primaire verpakkingen, niet zijnde ampullen, die slechts ØØn gebruiksdosis bevatten en waarop
de in lid 1 bedoelde informatie niet kan worden vermeld, zijn de voorschriften van artikel 58, leden 1, 2 en
3, alleen van toepassing op de buitenverpakking.
3.
De in lid 1, derde en zesde streepje, bedoelde
informatie moet op de buitenverpakking en op de primaire verpakking van de geneesmiddelen worden vermeld in de taal of de talen van het land waar het
geneesmiddel in de handel wordt gebracht.
37. Artikel 60 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 60
Indien er geen buitenverpakking is, moet alle informatie
die krachtens de artikelen 58 en 59 op deze verpakking
moet voorkomen, op de primaire verpakking worden aangebracht.

iv) Punt g) komt als volgt te luiden:
Ðg) de wachttijd, uitgedrukt in uren of dagen, voor
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
die bestemd zijn voor diersoorten die voor de
productie van levensmiddelen zijn bestemd, en
wel voor alle betrokken diersoorten en voor de
verschillende betrokken levensmiddelen (vlees en
slachtafvallen, eieren, melk, honing), ook wanneer de wachttijd nul is;
v) Punt l) komt als volgt te luiden:
Ðl) de vermelding Ðvoor diergeneeskundig gebruik,
of, in voorkomend geval, voor de in artikel 67
bedoelde geneesmiddelen, de vermelding Ðvoor
diergeneeskundig gebruik  alleen afgeven op
voorschrift van een dierenarts.

38. Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
Ð1.
In de verpakking van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik moet een bijsluiter zijn opgenomen, tenzij alle krachtens dit artikel vereiste informatie op de primaire verpakking en op de buitenverpakking is aangebracht. De lidstaten nemen alle dienstige
maatregelen om te bewerkstelligen dat de bijsluiter uitsluitend het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik betreft, waarbij deze is gevoegd. De bijsluiter
moet in voor het grote publiek begrijpelijke bewoordingen zijn gesteld in de officiºle taal of talen van de
lidstaat waar het geneesmiddel in de handel wordt gebracht.
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b) Lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
i) De aanhef komt als volgt te luiden:
ÐDe bijsluiter moet door de bevoegde autoriteiten
worden goedgekeurd en moet ten minste de volgende informatie bevatten overeenkomstig de krachtens de artikelen 12 tot en met 13 quinquies verstrekte gegevens en bescheiden en de goedgekeurde
samenvatting van de productkenmerken:
ii) De punten a) en b) komen als volgt te luiden:
Ða) de naam of handelsnaam en de woonplaats of
plaats van vestiging van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en, in
voorkomend geval, van de fabrikant en van de
door de houder aangewezen vertegenwoordigers
in de lidstaten;
b) naam en kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkzame stoffen van het geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik, met gebruikmaking van de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen algemene internationale benamingen, voorzover deze bestaan, en onder vermelding van de in elk van de lidstaten toegelaten
naam wanneer het geneesmiddel ingevolge de
procedure van de artikelen 31 tot en met 43
onder verschillende namen in de betrokken lidstaten is toegelaten.
c) Lid 3 wordt geschrapt.
39. Artikel 62 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 62
Indien de bepalingen van deze titel niet worden nageleefd
kunnen de bevoegde autoriteiten, nadat een ingebrekestelling van de betrokkene zonder gevolg is gebleven, overgaan
tot schorsing of tot intrekking van de vergunning voor het
in de handel brengen.
40. In artikel 64 wordt lid 2 als volgt gewijzigd:
a) De aanhef komt als volgt te luiden:
ÐOp het etiket en, in voorkomend geval, op de bijsluiter
van de in artikel 17, lid 1, bedoelde geneesmiddelen
worden, behalve de zeer duidelijke vermelding Ðhomeopathisch geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
verplicht en uitsluitend de volgende vermeldingen aangebracht:
b) Het eerste streepje komt als volgt te luiden:
Ð de wetenschappelijke benaming van de homeopathische grondstof of grondstoffen, gevolgd
door de verdunningsgraad, waarvoor gebruik wordt
gemaakt van de symbolen van de overeenkomstig
artikel 1, onder 8, gebruikte farmacopee; indien het
homeopathische geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik uit meer dan een homeopathische
grondstof bestaat, kan de wetenschappelijke benaming van deze grondstoffen op het etiket door een
fantasienaam worden vervangen,
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41. De titel van TITEL VI komt als volgt te luiden:
ÐTITEL VI
Bezit van, handel in en verstrekking van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
42. In artikel 65 wordt het volgende lid 3 bis) ingevoegd:
Ð3 bis)
De houder van een groothandelsvergunning
moet beschikken over een noodplan dat de daadwerkelijke
uitvoering garandeert van een maatregel tot het uit de
handel nemen van geneesmiddelen op bevel van de bevoegde autoriteiten of in samenwerking met de fabrikant
van het betrokken geneesmiddel of de houder van de vergunning voor het in de handel brengen ervan.
43. Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
i) De aanhef komt als volgt te luiden:
ÐElke persoon die krachtens lid 1 gemachtigd is om
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te
verkopen, moet een gedetailleerde documentatie bijhouden waarin voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die alleen op recept kunnen worden verstrekt, voor elke inkomende of uitgaande
transactie de volgende gegevens moeten worden vermeld:
ii) De derde alinea komt als volgt te luiden:
ÐDe gegevens worden gedurende vijf jaar voor inspectie ter beschikking van de bevoegde autoriteiten
gehouden.
b) De leden 3 en 4 worden geschrapt.
44. Artikel 67 wordt als volgt gewijzigd:
a) De eerste alinea wordt als volgt gewijzigd:
i) De aanhef komt als volgt te luiden:
ÐOnverminderd strengere communautaire of nationale regels betreffende de verstrekking van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en ter bescherming van de gezondheid van mens en dier,
mogen de volgende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik uitsluitend op recept van een
dierenarts aan het publiek worden verstrekt:
ii) Het volgende punt a bis) wordt ingevoegd:
Ða bis) geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die zijn bestemd voor dieren die voor
de productie van levensmiddelen zijn bestemd;
iii) In punt b) wordt het derde streepje geschrapt.
iv) Punt d) komt als volgt te luiden:
Ðd) geneesmiddelen bereid volgens magistrale receptuur en officinale geneesmiddelen, die zijn bestemd voor dieren.
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b) De tweede alinea komt als volgt te luiden:
ÐVoorts is een recept vereist voor nieuwe geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik die een werkzame stof bevatten waarvan het gebruik in geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik sinds minder dan zeven jaar is toegestaan.
45. In artikel 69 komt de eerste alinea als volgt te luiden:
ÐDe lidstaten zorgen ervoor dat de eigenaar of de verantwoordelijke van voor de productie van levensmiddelen bestemde dieren gedurende een periode van vijf jaar na het
slachten van deze dieren, de bewijzen kan leveren van de
aankoop, het bezit en de toediening van geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik aan deze dieren.
46. In artikel 70 komt de aanhef als volgt te luiden:
ÐIn afwijking van artikel 9 en onverminderd artikel 67
waarborgen de lidstaten dat dierenartsen die in een andere
lidstaat diensten verlenen, in kleine, de dagelijkse behoeften
niet overschrijdende hoeveelheden geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik, niet zijnde immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, bij zich mogen hebben en aan de dieren mogen toedienen wanneer die
geneesmiddelen niet worden toegelaten in de lidstaat waar
de diensten worden verleend, hierna Ðde ontvangende lidstaat genoemd, mits aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
47. Aan artikel 71, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
ÐDe lidstaat kan ook een beroep doen op de bepalingen
van de eerste alinea om een vergunning voor het in de
handel brengen volgens een gedecentraliseerde procedure
zoals bepaald in de artikelen 31 tot en met 43 te weigeren.
48. In artikel 72 komt lid 2 als volgt te luiden:
Ð2. De lidstaten kunnen dierenartsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg specifieke verplichtingen opleggen ten aanzien van de melding van vermoedelijke ernstige of onverwachte bijwerkingen of vermoedelijke
bijwerkingen bij de mens.
49. Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:
a) De eerste alinea komt als volgt te luiden:
ÐTeneinde te waarborgen dat inzake in de Gemeenschap
toegelaten geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik passende, geharmoniseerde administratieve besluiten worden genomen, rekening houdend met de verkregen informatie over vermoedelijke bijwerkingen van de
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bij normaal gebruik, voeren de lidstaten een systeem voor
diergeneeskundige geneesmiddelenbewaking in. Dit systeem wordt gebruikt voor de verzameling van informatie die nuttig is voor het toezicht op de geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik en met name over hun
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bijwerkingen bij dieren en bij mensen en voor de wetenschappelijke beoordeling van deze informatie.
b) Na de tweede alinea wordt de volgende nieuwe alinea
ingevoegd:
ÐDe lidstaten vergewissen zich ervan dat de in dit systeem verzamelde terzake dienende informatie op passende wijze aan de andere lidstaten en aan het Bureau
worden doorgegeven. Deze informatie moet worden
opgenomen in de in (artikel 51, tweede alinea,
onder j), van Verordening (EEG) nr. 2309/93) bedoelde
databank en moet voor alle lidstaten permanent toegankelijk zijn.
50. In artikel 74 komt in de tweede alinea de aanhef als volgt
te luiden:
ÐDeze gekwalificeerde persoon moet in de Gemeenschap
gevestigd zijn en is belast met:
51. In artikel 75 komen de leden 2 tot en met 6 als volgt te
luiden:
Ð2.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen is verplicht alle vermoedelijke ernstige bijwerkingen en bijwerkingen bij de mens in verband met het gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
waarvan hij in kennis wordt gesteld, te registreren en deze
onmiddellijk en uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na
ontvangst van de informatie te melden aan de bevoegde
instantie van de lidstaat op het grondgebied waarvan het
voorval zich heeft voorgedaan.
De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is voorts verplicht alle vermoedelijke ernstige bijwerkingen en bijwerkingen bij de mens in verband met het
gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij
daarvan op de hoogte is, te registeren en deze onmiddellijk
en uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van
de informatie te melden aan de bevoegde instantie van elke
lidstaat waar het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is toegelaten.
Behoudens in uitzonderlijke omstandigheden worden deze
bijwerkingen langs elektronische weg meegedeeld in de
vorm van een rapport overeenkomstig de in artikel 77,
lid 1, bedoelde richtsnoeren.
3.
De houder van de vergunning voor het in de handel
brengen zorgt ervoor dat alle vermoedelijke ernstige en
onverwachte bijwerkingen en alle vermoedelijke bijwerkingen bij de mens die zich op het grondgebied van een derde
land voordoen, onmiddellijk en uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van de informatie overeenkomstig de in artikel 77, lid 1, bedoelde richtsnoeren worden
gemeld, zodat deze informatie beschikbaar is voor het Bureau en de bevoegde instanties van de lidstaten waar het
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is toegelaten.

26.3.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

4.
In afwijking van de leden 2 en 3 garandeert de houder van de vergunning voor het in de handel brengen,
wanneer het gaat om geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die onder Richtlijn 87/22/EEG vallen of om
geneesmiddelen waarvoor de procedures voor een vergunning voor het in de handel brengen in de zin van de
artikelen 31 en 32 van deze richtlijn dan wel de procedures van de artikelen 36, 37 en 38 van deze richtlijn zijn
gevolgd, dat alle vermoedelijke ernstige bijwerkingen en
bijwerkingen bij de mens die zich in de Gemeenschap
voordoen, op zodanige wijze worden bekendgemaakt dat
de informatie voor de referentielidstaat of voor een als
referentielidstaat aangewezen bevoegde instantie toegankelijk is. De referentielidstaat moet de verantwoordelijkheid
voor de analyse en de follow-up van deze bijwerkingen op
zich nemen.
5.
Tenzij als voorwaarde voor de verlening van de vergunning voor het in de handel brengen andere eisen zijn
vastgesteld, worden meldingen van alle bijwerkingen in de
vorm van een periodiek veiligheidsverslag bij de bevoegde
instanties ingediend, hetzij onmiddellijk op verzoek, hetzij
periodiek volgens het volgende schema: de eerste twee jaar
na de toelating om de zes maanden, de volgende twee jaar
om de twaalf maanden en daarna om de drie jaar. In de
periodieke veiligheidsverslagen wordt ook een wetenschappelijke beoordeling van de voordelen en risico’s van het
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik opgenomen.
6.
Na de verlening van een vergunning voor het in de
handel brengen kan de houder verzoeken de in lid 5 genoemde perioden te wijzigen, in voorkomend geval volgens
de procedure van Verordening (EG) nr. 541/95 van de
Commissie (*).
___________
(*) PB L 55 van 11.3.1995, blz. 7.
52. In artikel 76 komt lid 1 als volgt te luiden:
Ð1.
Het Bureau zet in samenwerking met de lidstaten en
de Commissie een netwerk voor gegevensverwerking op
om de uitwisseling van informatie over geneesmiddelenbewaking ten aanzien van in de Gemeenschap in de handel
gebrachte geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
te vergemakkelijken.
53. In artikel 77, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:
ÐIn overeenstemming met deze richtsnoeren gebruikt de
houder van de vergunning voor het in de handel brengen
voor de indiening van de verslagen over bijwerkingen een
op internationaal niveau aanvaarde terminologie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
Deze richtsnoeren worden door de Commissie gepubliceerd en bij de opstelling ervan wordt rekening gehouden
met de internationale harmonisatiewerkzaamheden op het
gebied van de geneesmiddelenbewaking.
54. Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 2 komt als volgt te luiden:
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Ð2.
In noodgevallen kan de betrokken lidstaat ter bescherming van de gezondheid van mens of dier de vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik schorsen, mits
het Bureau, de Commissie en de andere lidstaten daarvan uiterlijk op de volgende werkdag in kennis worden
gesteld.
b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:
Ð3.
Wanneer het Bureau in kennis wordt gesteld van
de toepassing van lid 1 of lid 2 geeft het naargelang de
urgentie van de aangelegenheid zo snel mogelijk zijn
advies.
Op basis van dit advies kan de Commissie de lidstaten
waar het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik
in de handel wordt gebracht, verzoeken onmiddellijk
tijdelijke maatregelen te nemen.
De definitieve maatregelen worden volgens de in artikel
89, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld indien de ontwerp-beschikking overeenstemt met het advies van het
Bureau.
De definitieve maatregelen worden volgens de in artikel
89, lid 4, bedoelde procedure vastgesteld indien de ontwerp-beschikking niet overeenstemt met het advies van
het Bureau.
55. Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 komt als volgt te luiden:
Ð1.
De bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat
ziet er door middel van herhaalde inspectie op toe dat
de wettelijke voorschriften betreffende geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik worden nageleefd.
De bevoegde autoriteit kan inspecties verrichten bij de
fabrikanten van werkzame stoffen die als grondstof voor
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik worden
gebruikt, alsmede in de gebouwen van de houder van
de vergunning voor het in de handel brengen, indien zij
ernstige redenen denkt te hebben om aan te nemen dat
de bepalingen van artikel 51 niet worden nageleefd.
Deze inspecties kunnen ook worden verricht op verzoek van een andere lidstaat, van de Commissie of
van het Bureau.
Ter controle van de overeenstemming van de gegevens
die voor het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming met de monografieºn van de Europese Farmacopee zijn ingediend, kan de instantie voor de normalisatie van nomenclaturen en kwaliteitsnormen in de
zin van het Verdrag inzake de samenstelling van een
Europese farmacopee (*) (het Europees Directoraat
voor de geneesmiddelenkwaliteit) de Commissie of het
Bureau om een dergelijke inspectie verzoeken indien de
desbetreffende grondstof in een monografie van de Europese Farmacopee voorkomt.
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De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan op verzoek
van een fabrikant van een grondstof een inspectie bij
hem uitvoeren.
Deze inspecties worden verricht door personeel van de
bevoegde autoriteiten, dat gemachtigd moet zijn om:
a) inspecties te verrichten in de inrichtingen voor de
vervaardiging en de handel en in de laboratoria die
er door de houder van de vergunning voor de vervaardiging met de uitvoering van controles krachtens
artikel 24 zijn belast;
b) monsters te nemen;
c) kennis te nemen van alle documenten die betrekking
hebben op hetgeen wordt geïnspecteerd, onder voorbehoud van de op 9 oktober 1981 in de lidstaten
van kracht zijnde bepalingen die deze bevoegdheid
met betrekking tot de beschrijving van de fabricagewijze beperken;
d) inspecties te verrichten in de gebouwen van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of van elke onderneming die door de houder is
belast met de in titel VII, en met name in de artikelen 74 en 75, beschreven activiteiten.
___________
(*) PB L 158 van 25.6.1994, blz. 19.
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6.
De lidstaten houden een communautair register
van certificaten van goede fabricagepraktijken bij voor
de door hun bevoegde autoriteiten afgegeven certificaten. Dit register wordt op communautair niveau beheerd door het Bureau.
7.
Indien de in lid 1 bedoelde inspectie tot de conclusie leidt dat de fabrikant zich niet aan de goede
fabricagepraktijken als bedoeld in de communautaire
wetgeving houdt, neemt de bevoegde autoriteit van de
lidstaat deze informatie ook in het in lid 6 bedoelde
communautaire register op.
56. Artikel 82 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 82
1.
Indien een lidstaat zulks om redenen van de gezondheid van mens of dier noodzakelijk acht, kan hij van de
houder van de vergunning voor het in de handel brengen
van een levend vaccin of een immunologisch geneesmiddel
voor diergeneeskundig gebruik voor een ziekte waarvoor
op communautair niveau profylactische maatregelen zijn
genomen, verlangen dat hij, vóór het in de handel brengen,
van de partijen van het product in onverpakte vorm en/of
van dat geneesmiddel ter controle monsters verschaft aan
een laboratorium van de staat of aan een door de lidstaat
erkend laboratorium.

b) Lid 3 komt als volgt te luiden:
Ð3.
Het personeel van de bevoegde autoriteit brengt
na iedere inspectie als bedoeld in lid 1, verslag uit over
de naleving van de beginselen en richtsnoeren inzake
goede fabricagepraktijken als bedoeld in artikel 51, of in
voorkomend geval, van de in titel VII gestelde eisen. De
inhoud van deze verslagen wordt medegedeeld aan de
fabrikant of aan de houder van de vergunning voor het
in de handel brengen, bij wie de inspectie is verricht.
c) De volgende leden 4 tot en met 7 worden toegevoegd:
Ð4.
Onverminderd eventuele overeenkomsten tussen
de Gemeenschap en een derde land kan een lidstaat, de
Commissie of het Bureau een in een derde land gevestigde fabrikant verzoeken zich aan een in lid 1 bedoelde
inspectie te onderwerpen.
5.
Binnen negentig dagen na een in lid 1 bedoelde
inspectie wordt een certificaat van goede fabricagepraktijken voor de fabrikant opgesteld indien de inspectie tot
de conclusie leidt dat hij zich aan de beginselen en
richtsnoeren inzake goede fabricagepraktijken als bedoeld in de communautaire wetgeving houdt.
Indien de inspectie in het kader van de procedure voor
het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming
met de monografieºn van de Europese Farmacopee
wordt uitgevoerd, wordt een dergelijk certificaat opgesteld.

2.
Op verzoek van de bevoegde autoriteiten levert de
houder van de vergunning voor het in de handel brengen
de in lid 1 bedoelde monsters met spoed, samen met de in
artikel 81, lid 2, bedoelde controleverslagen.
De bevoegde autoriteit stelt de andere lidstaten waar het
geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is toegelaten
en het Europese Directoraat voor de geneesmiddelenkwaliteit in kennis van zijn voornemen de betrokken partij te
controleren.
In dat geval mogen de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat niet eveneens de bepalingen van lid 1 toepassen.
3.
Na bestudering van de in artikel 81, lid 2, bedoelde
controleverslagen voert het met de controle belaste laboratorium op de geleverde monsters alle door de fabrikant op
het eindproduct uitgevoerde proeven opnieuw uit overeenkomstig de hiertoe in het dossier voor de vergunning voor
het in de handel brengen vervatte bepalingen.
De lijst van de door het met de controle belaste laboratorium opnieuw uit te voeren proeven kan evenwel worden
beperkt tot de proeven die het meest gerechtvaardigd zijn,
op voorwaarde dat alle betrokken lidstaten hiermee instemmen, en in voorkomend geval in overleg met het Europese
Directoraat voor de geneesmiddelenkwaliteit.
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Voor immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor krachtens Verordening ((EEG)
nr. 2309/93) een vergunning voor het in de handel brengen is verleend, kan de lijst van de door het controlelaboratorium opnieuw uit te voeren proeven alleen worden
ingekort nadat ook een gunstig advies van het Bureau is
verkregen.
4.
De resultaten van de proeven moeten door alle betrokken lidstaten worden erkend.
5.
Tenzij aan de Commissie wordt medegedeeld dat
meer tijd nodig is om de analyses te voltooien, zien de
lidstaten erop toe dat dit onderzoek binnen zestig dagen na
ontvangst van de monsters wordt uitgevoerd.
De bevoegde autoriteit stelt de andere betrokken lidstaten,
het Europees Directoraat voor de geneesmiddelenkwaliteit,
de houder van de vergunning en in voorkomend geval de
fabrikant binnen dezelfde termijn in kennis van het resultaat van deze proeven.
Indien een bevoegde autoriteit vaststelt dat een partij van
een immunologisch product voor diergeneeskundig gebruik niet in overeenstemming is met de controleverslagen
van de fabrikant of met de specificaties in de vergunning
voor het in de handel brengen, neemt zij alle nodige maatregelen tegen de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen en in voorkomend geval de fabrikant, en
stelt zij de andere lidstaten waar het geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik is toegelaten, hiervan in kennis.
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gebruik weigeren indien deze maatregel noodzakelijk is ter bescherming van de volksgezondheid, de
consument of de gezondheid van dieren;
b) In lid 2 komt punt a) als volgt te luiden:
Ða) de krachtens artikel 12 tot en met 13 quinquies in
het dossier voorkomende inlichtingen niet zijn gewijzigd overeenkomstig artikel 27, leden 1 en 5;
58. In artikel 84 komt lid 1, onder a), als volgt te luiden:
Ða) blijkt dat de voordelen/risicobeoordeling van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik onder de
toegelaten gebruiksvoorwaarden niet gunstig is, in het
bijzonder rekening houdend met de voordelen voor de
gezondheid en het welzijn van de dieren en met de
veiligheid en de gezondheidsvoordelen voor de consument, indien de vergunning betrekking heeft op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik voor gebruik in de veeteelt;
59. In artikel 89 worden de leden 2 en 3 vervangen door:
Ð2.
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.

57. Artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
i) Punt a) komt als volgt te luiden:
Ða) de voordelen/risicobeoordeling van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik onder de
toegelaten gebruiksvoorwaarden niet gunstig is,
in het bijzonder rekening houdend met de voordelen voor de gezondheid en het welzijn van de
dieren en met de veiligheid en de gezondheidsvoordelen voor de consument, indien de vergunning betrekking heeft op geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik voor gebruik in de
veeteelt;
ii) In punt e) wordt de tweede alinea geschrapt.
iii) Punt f) komt als volgt te luiden:
Ðf) de krachtens artikel 12 tot en met 13 quinquies
en artikel 27 in het dossier voorkomende inlichtingen onjuist zijn;
iv) Punt h) wordt geschrapt.
v) De volgende tweede alinea wordt toegevoegd:
ÐWanneer nog geen communautaire regeling is vastgesteld, kunnen de bevoegde autoriteiten de vergunning voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig

3.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is
de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit
1999/468/EG met inachtneming van de artikelen 7 en 8
van dat besluit van toepassing.
4.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen is
de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit
1999/468/EG met inachtneming van de artikelen 7 en 8
van dat besluit van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt op een maand vastgesteld.
5.
Het Permanente ComitØ stelt zijn reglement van orde
vast.
60. Artikel 90 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 90
De lidstaten treffen alle dienstige maatregelen om te bewerkstelligen dat de betrokken bevoegde autoriteiten elkaar
de nodige inlichtingen verstrekken, meer bepaald om te
waarborgen dat aan de eisen voor de verlening van de in
artikel 44 bedoelde vergunningen, de in artikel 80, lid 5,
bedoelde certificaten of de vergunning voor het in de handel brengen wordt voldaan.
De lidstaten leggen, op een met redenen omkleed verzoek,
onmiddellijk de in artikel 80, lid 3, bedoelde verslagen
voor aan de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat.
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De resultaten van de in artikel 80, lid 1, bedoelde inspecties die door inspecteurs van de betrokken lidstaat zijn
uitgevoerd, zijn in de gehele Gemeenschap geldig.
Indien een lidstaat in uitzonderlijke omstandigheden evenwel om ernstige redenen in verband met de gezondheid
van mens of dier de conclusies van een in artikel 80, lid 1,
bedoelde inspectie niet kan delen, stelt deze lidstaat de
Commissie en het Bureau hiervan onverwijld in kennis.
Wanneer de Commissie van deze ernstige redenen in kennis wordt gesteld, kan zij, na raadpleging van de betrokken
lidstaten, de inspecteur van de bevoegde controleautoriteit
verzoeken een nieuwe inspectie uit te voeren. Deze inspecteur kan worden vergezeld van twee inspecteurs van lidstaten die niet bij het geschil zijn betrokken.
61. Artikel 95 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 95
De lidstaten staan niet toe dat voor menselijke consumptie
bestemde levensmiddelen afkomstig zijn van dieren waarop
geneesmiddelen zijn beproefd zonder dat de bevoegde autoriteiten een voldoende ruime wachttijd hebben vastgesteld. Deze wachttijd moet ten minste zo lang zijn als
die van artikel 11, lid 2, met inbegrip van in voorkomend
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geval een veiligheidsfactor waarin met de aard van de beproefde substantie rekening is gehouden.
Artikel 2
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op (datum) 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 die bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor 2002 voor het
herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse zee (ICES-sector VIIa)
(2002/C 75 E/15)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 699 def.  2001/0279(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 28 november 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,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) In november 1999 heeft de Internationale Raad voor het
onderzoek van de zee (ICES) aangegeven dat er een ernstig
gevaar bestaat voor instorting van het kabeljauwbestand in
de Ierse Zee (ICES-sector VIIa).
(2) Uit later advies van de ICES is gebleken dat de hoeveelheid
geslachtsrijpe kabeljauw in de Ierse Zee in 2000 en 2001
erg gering is gebleven en ook in 2002 gering zal blijven.
(3) Bij Verordening (EG) nr. 304/2000 van de Commissie van
9 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen voor het
herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse zee (ICES-sector VIIa) (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
660/2000 (2), zijn maatregelen vastgesteld om geslachtsrijpe kabeljauw tijdens het paaiseizoen 2000 te beschermen.
(4) Bij Verordening (EG) nr. 300/2001 van 14 februari 2001
tot vaststelling van maatregelen voor 2001 voor het herstel
van het kabeljauwbestand in de Ierse zee (ICES-sector
VIIa) (3) zijn maatregelen vastgesteld om geslachtsrijpe kabeljauw tijdens het paaiseizoen 2001 te beschermen.
(5) Tijdens de uitvoering van vroegere maatregelen is extra
wetenschappelijk onderzoek verricht en is praktische ervaring opgedaan waaruit blijkt dat de voor het jaar 2001
geldende precieze uitvoeringsbepalingen voor 2002 moeten
worden gewijzigd.
(6) Met name het gebruik van semipelagische trawls in het
gesloten gebied mag niet langer worden toegestaan en
het gebruik van trawls voorzien van een zeeflap dient in
een groter gedeelte van het gesloten gebied te worden toegestaan. Bijgevolg is het niet langer noodzakelijk de aanwezigheid van waarnemers aan boord van vaartuigen die
dergelijke vistuigen gebruiken, verplicht te stellen,
(1) PB L 35 van 10.2.2000, blz. 10.
(2) PB L 80 van 31.3.2000, blz. 14.
(3) PB L 44 van 15.2.2001, blz. 12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er worden maatregelen vastgesteld om geslachtsrijpe kabeljauw
tijdens het paaiseizoen 2002 in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa
zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de
Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het
noordwestelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (4))
te beschermen.
Artikel 2
1.
In de periode van 11 februari tot en met 30 april 2002 is
het verboden bodemtrawls, zegennetten of soortgelijke sleepnetten, kieuwnetten, schakels, warnetten of soortgelijke staande
netten of vistuig met haken te gebruiken in het gedeelte van
ICES-sector VIIa dat is gelegen tussen:
 de oostkust van Ierland en de oostkust van Noord-Ierland
en
 rechte lijnen die achtereenvolgens de punten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden:
 een punt op de oostkust van het Noord-Ierse schiereiland Ards op 54°30’NB,
 54°30’NB, 04°50’WL,
 53°15’NB, 04°50’WL,
 een punt op de oostkust van Ierland op 53°15’NB.
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 is het in het daarin
bepaalde gebied en in de daarin vermelde periode toegestaan:
a) met demersale bordentrawls te vissen, op voorwaarde dat er
geen ander type vistuig aan boord is en dat:
i) de maaswijdte van de trawls tussen 70 en 79 mm, of
tussen 80 en 89 mm bedraagt en
ii) ze alle behoren tot slechts ØØn enkele van beide toegelaten maaswijdtebereiken en
(4) PB L 365 van 31.12.1991, blz. 1.
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iii) geen enkele maas, ongeacht waar ze zich in ØØn van de
betrokken trawlnetten bevindt, groter is dan 300 mm en
iv) de trawls slechts worden gebruikt in een gebied dat is
afgebakend door achtereenvolgens de volgende geografische coördinaten met rechte lijnen te verbinden:
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Bovendien mogen trawls voorzien van een zeeflap worden
gebruikt in een gebied dat is afgebakend door achtereenvolgens
de volgende geografische coördinaten met rechte lijnen te verbinden:
53°45’NB, 06°00’WL

53°30’NB, 05°30’WL

53°45’NB, 05°30’WL

53°30’NB, 05°20’WL

53°30’NB, 05°30’WL

54°20’NB, 04°50’WL

53°30’NB, 06°00’WL

54°30’NB, 05°10’WL

53°45’NB, 06°00’WL

54°30’NB, 05°20’WL

Artikel 3

54°00’NB, 05°50’WL

Vangsten die aan boord worden gehouden en die met inachtneming van bovengenoemde voorwaarden in paragraaf 2 van
Artikel 2 met bordentrawls of met trawls voorzien van een
zeeflap, zijn gevangen, mogen slechts worden aangevoerd als
de procentuele samenstelling ervan voldoet aan de voorwaarden die in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 850/98 van de
Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van
jonge exemplaren van mariene organismen (1) zijn bepaald
voor gesleept vistuig met een maaswijdte tussen 70 mm en
79 mm.

54°00’NB, 06°10’WL
53°45’NB, 06°10’WL
53°45’NB, 05°30’WL
53°30’NB, 05°30’WL
b) met trawls voorzien van een zeeflap te vissen, op voorwaarde dat er geen ander type vistuig aan boord is en dat
deze netten:
i) voldoen aan de in punt a), onder i) tot en met iv) genoemde voorwaarden en
ii) voldoen aan de technische voorschriften in de bijlage.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op . . .
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

(1) PB L 125 van 27.4.1998, blz. 1.
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Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het Europees Jaar van personen met
een handicap 2003 (1)
(2002/C 75 E/16)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 721 def.  2001/0116(CNS)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 28 november 2001)

(1) PB C 240 E van 28.8.2001, blz. 160.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

GEWIJZIGD VOORSTEL

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 13,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Het bevorderen van een hoog werkgelegenheidsniveau en
sociale bescherming, en het verhogen van de levensstandaard en levenskwaliteit in de lidstaten zijn doelstellingen
van de Europese Unie.
(2) Het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten
van werkenden erkent de noodzaak om passende maatregelen te nemen voor de sociale en economische integratie van personen met een handicap.
(3) In de resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs, in het kader van de Raad bijeen, van 31 mei 1990 (1)
over de integratie van gehandicapte kinderen en jongeren
in het gewone onderwijs wordt onderstreept dat Ðde lidstaten zijn overeengekomen waar nodig in alle gevallen
die zich daartoe lenen hun inspanningen op te voeren met
het oog op de integratie en op het bevorderen van de
integratie van gehandicapte leerlingen en studenten in
het gewone onderwijs.
___________
(1) PB C 162 van 3.7.1990, blz. 2.
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(3) De Resolutie van 20 december 1996 van de Raad en de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in
het kader van de Raad bijeen, betreffende gelijke kansen
voor mensen met een handicap (1) en de Resolutie van
17 juni 1999 van de Raad betreffende gelijke kansen op
werk voor mensen met een handicap (2) bevestigen de
fundamentele rechten van personen met een handicap
inzake gelijke toegang tot sociaal-economische mogelijkheden.

(4) De Resolutie van 20 december 1996 van de Raad en de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in
het kader van de Raad bijeen, betreffende gelijke kansen
voor mensen met een handicap (1) en de Resolutie van
17 juni 1999 van de Raad betreffende gelijke kansen op
werk voor mensen met een handicap (2) bevestigen de
fundamentele rechten van personen met een handicap
inzake gelijke toegang tot sociaal-economische mogelijkheden.

(4) In de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van
23 en 24 maart 2000 wordt de lidstaten verzocht om in
hun werkgelegenheids-, onderwijs- en opleidings-, gezondheids- en huisvestingsbeleid meer met het aspect sociale
uitsluiting rekening te houden en prioritaire acties te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen, zoals personen met
een handicap.

(5) In de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van
23 en 24 maart 2000 wordt de lidstaten verzocht om in
hun werkgelegenheids-, onderwijs- en opleidings-, gezondheids- en huisvestingsbeleid meer met het aspect sociale
uitsluiting rekening te houden en prioritaire acties te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen, zoals personen met
een handicap.

(5) De tijdens de Europese Raad van Nice op 7, 8 en
9 december 2000 goedgekeurde Europese sociale agenda
bepaalt dat de Europese Unie Ðmaatregelen zal ontwikkelen, met name in het kader van het Europees Jaar van
personen met een handicap 2003, om personen met een
handicap beter te integreren op alle gebieden van het
maatschappelijk leven.

(6) De tijdens de Europese Raad van Nice op 7, 8 en
9 december 2000 goedgekeurde Europese sociale agenda
bepaalt dat de Europese Unie Ðmaatregelen zal ontwikkelen, met name in het kader van het Europees Jaar van
personen met een handicap 2003, om personen met een
handicap beter te integreren op alle gebieden van het
maatschappelijk leven.

(7) In 2003 is het tien jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten heeft goedgekeurd, die aanzienlijke vooruitgang mogelijk hebben gemaakt in de benadering van de gehandicaptenproblematiek conform de beginselen van de mensenrechten.

(6) Dit besluit eerbiedigt de grondrechten en de beginselen die
met name in het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie zijn erkend als algemene beginselen van
het Gemeenschapsrecht. Dit besluit streeft er met name
naar de volledige eerbiediging van het recht van personen
met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en
hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen, te garanderen en de toepassing van het non-discriminatiebeginsel te bevorderen (artikel 26 en artikel 21 van
het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie (3)).

(8) Dit besluit eerbiedigt de grondrechten en de beginselen die
met name in het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie zijn erkend als algemene beginselen van
het Gemeenschapsrecht. Dit besluit streeft er met name
naar de volledige eerbiediging van het recht van personen
met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en
hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen, te garanderen en de toepassing van het non-discriminatiebeginsel te bevorderen (artikel 26 en artikel 21 van
het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie (3)).

(7) Het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal ComitØ en het ComitØ van de Regio’s hebben de Gemeenschap aangespoord om haar bijdrage aan de inspanningen
in de lidstaten ter bevordering van gelijke kansen voor
personen met een handicap te versterken.

(9) Het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal ComitØ en het ComitØ van de Regio’s hebben de Gemeenschap aangespoord om haar bijdrage aan de inspanningen
in de lidstaten ter bevordering van gelijke kansen voor
personen met een handicap te versterken met het oog
op hun maatschappelijke integratie.

___________

___________

(1) PB C 12 van 13.1.1997.
(2) PB C 186 van 2.7.1999, blz. 3.
(3) PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.

(1) PB C 12 van 13.1.1997.
(2) PB C 186 van 2.7.1999, blz. 3.
(3) PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
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(10) De Commissie keurde op 12 mei 2000 de mededeling
ÐNaar een Europa zonder drempels voor mensen met
een functiebeperking goed, waarin zij zich ertoe verplicht
een alomvattende en geïntegreerde strategie te ontwikkelen en te ondersteunen voor het bestrijden van sociale,
bouwkundige en ontwerptechnische belemmeringen die
de toegang van personen met een handicap tot economische en sociale activiteiten onnodig beperken. Het Europees Parlement keurde een resolutie van gelijke strekking
met algemene stemmen goed.

(8) Het algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en
beroep waarin Richtlijn 2000/78/EG van de Raad (1) voorziet, en het communautair programma ter ondersteuning
en aanvulling van wetgevende maatregelen op het niveau
van de Gemeenschap en de lidstaten, ingesteld bij Besluit
nr. 750/2000 2000/750/EG van de Raad (2) hebben ten
doel de praktijken en attitudes door middel van het mobiliseren van de betrokken actoren te wijzigen en de uitwisseling van informatie en goede praktijken te bevorderen.

(11) Het algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en
beroep waarin Richtlijn 2000/78/EG van de Raad (1) voorziet, en het communautair programma ter ondersteuning
en aanvulling van wetgevende maatregelen op het niveau
van de Gemeenschap en de lidstaten, ingesteld bij Besluit
nr. 750/2000/EG van de Raad (2) hebben ten doel de
praktijken en attitudes door middel van het mobiliseren
van de betrokken actoren te wijzigen en de uitwisseling
van informatie en goede praktijken te bevorderen.

(9) Aangezien de uitsluiting van de arbeidsmarkt van personen met een handicap onlosmakelijk verbonden is met
belemmeringen in de vorm van attitudes en een gebrek
aan voorlichting over het verschijnsel Ðhandicap, moet
het inzicht van de samenleving de rechten, behoeften en
het potentieel van personen met een handicap worden
vergroot en is een gemeenschappelijke inspanning van
alle betrokken partners nodig voor het ontwikkelen en
verspreiden van voorlichtingsmateriaal.

(12) Aangezien de uitsluiting van de arbeidsmarkt van personen met een handicap onlosmakelijk verbonden is met
belemmeringen in de vorm van structuren, attitudes en
vooroordelen en een gebrek aan voorlichting over het
verschijnsel Ðhandicap, moet de samenleving over de
rechten, behoeften en het potentieel van personen met
een handicap worden voorgelicht en is een gemeenschappelijke inspanning van alle betrokken partners nodig voor
het ontwikkelen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal
en het tot stand brengen en bevorderen van een uitwisseling van goede praktijken. Bij dit bewustmakingswerk
moet meer worden gefocust op de sociale aspecten van
het verschijnsel Ðhandicap.

(10) Bewustmaking is in eerste instantie afhankelijk van doeltreffende maatregelen op het niveau van de lidstaten, aangevuld met gecoördineerde inspanningen op Europees niveau. Het Europees Jaar moet een katalyserende rol vervullen bij het bewustmakingsproces en het creºren van
een momentum.

(13) Bewustmaking is in eerste instantie afhankelijk van doeltreffende maatregelen op het niveau van de lidstaten, aangevuld met gecoördineerde inspanningen op Europees niveau. Het Europees Jaar moet een katalyserende rol vervullen bij het bewustmakingsproces en het creºren van
een momentum.

(14) Samenwerking, dialoog en voorafgaand overleg met de
personen met een handicap moeten in elke strategie en
elk beleid inzake invaliditeit een centrale plaats krijgen.

(15) Gelet op de diversiteit van invaliditeit, moeten de activiteiten in het kader van het Jaar betrekking hebben op vele
vormen van invaliditeit, waaronder fysieke, zintuiglijke,
mentale en psychologische handicaps.
___________

___________

(1) PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
(2) PB L 303 van 2.12.2000, blz. 23.

(1) PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
(2) PB L 303 van 2.12.2000, blz. 23.
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(11) Er is behoefte aan samenhang en complementariteit met
andere communautaire acties, in het bijzonder acties op
het gebied van bestrijding van discriminatie en sociale
uitsluiting, en ter bevordering van mensenrechten, onderwijs, opleiding en gelijkheid van vrouwen en mannen.

(16) Er is behoefte aan samenhang en complementariteit met
andere communautaire acties, in het bijzonder acties op
het gebied van bestrijding van discriminatie en sociale
uitsluiting, en ter bevordering van mensenrechten, onderwijs, opleiding en gelijkheid van vrouwen en mannen.

(17) Informatiemateriaal van de Europese instellingen moet op
verzoek altijd in toegankelijke vorm ter beschikking worden gesteld, o.a. groter lettertype, braille en op band.

(18) De gemeenschappelijke verklaring van 20 juli 2000 houdt
in dat de begrotingsautoriteit advies uitbrengt over de
verenigbaarheid van nieuwe voorstellen die budgettaire
gevolgen hebben, met het financieel kader zonder dat zij
vermindering voor andere vormen van beleid inhouden.

(12) De Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte (EER-Overeenkomst) voorziet in grotere samenwerking op sociaal gebied tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de landen van de
Europese Vrijhandelsassociatie die aan de Europese Economische Ruimte (EVA/EER) deelnemen anderzijds. Dit
programma moet worden opengesteld voor deelneming
van de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa,
overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in
de Europaovereenkomsten, in de aanvullende protocollen
daarbij en in de besluiten van de onderscheiden associatieraden, voor de deelname van Cyprus en Malta, op basis
van aanvullende kredieten volgens met deze landen overeen te komen procedures, alsmede voor de deelname van
Turkije op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de met dat land overeen te komen procedures.

(19) De Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte (EER-Overeenkomst) voorziet in grotere samenwerking op sociaal gebied tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de landen van de
Europese Vrijhandelsassociatie die aan de Europese Economische Ruimte (EVA/EER) deelnemen anderzijds. Dit
programma moet worden opengesteld voor deelneming
van de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa,
overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in
de Europaovereenkomsten, in de aanvullende protocollen
daarbij en in de besluiten van de onderscheiden associatieraden, voor de deelname van Cyprus en Malta, op basis
van aanvullende kredieten volgens met deze landen overeen te komen procedures, alsmede voor de deelname van
Turkije op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de met dat land overeen te komen procedures.

(13) Overeenkomstig de subsidiariteits- en evenredigheidsbeginselen van artikel 5 van het Verdrag, kunnen de doelstellingen van de voorgestelde actie ter vergroting van het
bewustzijn van de rechten van personen met een handicap
niet voldoende door de lidstaten zelf worden verwezenlijkt
vanwege, onder andere, de communautaire dimensie van
het onderwerp, de behoefte aan multilaterale partnerschappen, de transnationale uitwisseling van informatie
en verspreiding van goede praktijken op het niveau van
de Gemeenschap. Dit besluit reikt niet verder dan hetgeen
nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(20) Overeenkomstig de subsidiariteits- en evenredigheidsbeginselen van artikel 5 van het Verdrag, kunnen de doelstellingen van de voorgestelde actie ter vergroting van het
bewustzijn van de rechten van personen met een handicap
niet voldoende door de lidstaten zelf worden verwezenlijkt
vanwege, onder andere, de communautaire dimensie van
het onderwerp, de behoefte aan multilaterale partnerschappen, de transnationale uitwisseling van informatie
en verspreiding van goede praktijken op het niveau van
de Gemeenschap. Dit besluit reikt niet verder dan hetgeen
nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(14) Overeenkomstig 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 de maatregelen voor de uitvoering van dit besluit genomen te worden
met gebruikmaking van de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 3 van dat besluit,

(21) Overeenkomstig 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 de maatregelen voor de uitvoering van dit besluit genomen te worden
met gebruikmaking van de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 3 van dat besluit,

___________

___________

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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BESLUIT:

Artikel 1
Uitroeping van het Europees Jaar van personen met een
handicap
Het jaar 2003 wordt uitgeroepen tot ÐEuropees Jaar van personen met een handicap.

Artikel 2
Doelstellingen
De doelstellingen van het Europees Jaar van personen met een
handicap zijn:
a) het vergroten van het bewustzijn van het recht van personen met een handicap op bescherming tegen discriminatie
en het volledige en gelijkwaardige genot van hun rechten
zoals die onder andere zijn neergelegd in de bepalingen van
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

a) het vergroten van het bewustzijn van het recht van personen met een handicap op bescherming tegen discriminatie
en het volledige en gelijkwaardige genot van hun fundamentele mensenrechten zoals die onder andere zijn neergelegd in
de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie;

b) het aanmoedigen van bezinning en discussie over de maatregelen die nodig zijn ter bevordering van gelijke kansen
voor personen met een handicap in Europa;

Ongewijzigd

c) het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen met
goede praktijken en van op lokaal, nationaal en Europees
niveau ontwikkelde doeltreffende strategieºn;
d) het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken
partijen, namelijk de overheden op alle niveaus, de privØsector, verenigingen, organisaties voor vrijwilligerswerk, en hun
gezinnen;

d) het versterken van de samenwerking tussen alle betrokken
partijen, namelijk de overheden op alle niveaus, de privØsector, verenigingen, organisaties voor vrijwilligerswerk, nietgouvernementele organisaties, liefdadigheidsorganisaties, de
sociale partners, de onderwijssector en allerlei organisaties
van personen met een handicap of die optreden namens
personen met een handicap en hun gezinnen alsmede de
samenleving als geheel, en waar mogelijk ondersteund
door wetenschappelijk onderzoek;

e) het onder de aandacht brengen van de positieve bijdrage van
personen met een handicap aan de samenleving als geheel,
in het bijzonder door belang toe te kennen aan verscheidenheid en door het creºren van een positieve en op aanpassing
gerichte omgeving waarin verscheidenheid wordt gewaardeerd;

e) het onder de aandacht brengen van de positieve bijdrage van
personen met een handicap aan de samenleving als geheel,
in het bijzonder door belang toe te kennen aan verscheidenheid en door het creºren van een positieve en op aanpassing
gerichte omgeving;

f) het bewustmaken van de heterogeniteit van personen met
een handicap en de meervoudige discriminatie waaraan personen met een handicap blootstaan;

Ongewijzigd

g) het belang onderstrepen van de rol die de familie in elke
levensfase van personen met een handicap speelt, met bijzondere aandacht voor de fase waarin de ouders van kinderen met een handicap verouderen;
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h) speciaal de aandacht vestigen op de situatie van personen
met ernstige of meervoudige handicaps en op de noodzaak
misbruik van en geweld tegen gehandicapten, met name ten
aanzien van gehandicapten die in instellingen wonen, krachtiger te bestrijden;
i) wijzen op het recht van kinderen en jongeren met een
handicap op een gelijke behandeling in het onderwijs, teneinde hun volledige integratie in de samenleving te vergemakkelijken en te ondersteunen, en de ontwikkeling te
bevorderen van een Europese samenwerking tussen mensen
uit het onderwijs voor gehandicapte kinderen en jongeren,
om de integratie te verbeteren van leerlingen en studenten
met specifieke behoeften in gewone of gespecialiseerde instellingen en in de nationale en Europese uitwisselingsprogramma’s.

Artikel 3

Ongewijzigd

Inhoud van de maatregelen
1.
De maatregelen voor het verwezenlijken van de in artikel
2 genoemde doelstellingen de ontwikkeling van of steun omvatten voor:

1.
De maatregelen voor het verwezenlijken van de in artikel
2 genoemde doelstellingen kunnen de ontwikkeling van of
steun omvatten voor:

a) bijeenkomsten en manifestaties;

Ongewijzigd

b) voorlichtings- en promotiecampagnes, met inbegrip van de
productie van instrumenten en hulpmiddelen die in de gehele Gemeenschap voor personen met een handicap gemakkelijk toegankelijk zijn;
c) samenwerking met omroep- en mediaorganisaties;

c) samenwerking met alle mogelijke mediaorganisaties;

d) enquŒtes en studies op Europees niveau;

Ongewijzigd
e) vorming van partnerschappen van alle betrokkenen op
plaatselijk, nationaal en Europees vlak.

2.
Nadere bijzonderheden met betrekking tot de in lid 1
genoemde maatregelen staan vermeld in de bijlage.

Ongewijzigd

Artikel 4
Tenuitvoerlegging op communautair niveau
De Commissie zorgt voor de tenuitvoerlegging van de onder
dit besluit vallende communautaire acties in overeenstemming
met de bijlage.
Zij houdt regelmatig een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van personen met een handicap op communautair niveau over de opzet, tenuitvoerlegging en follow-up van het
Europees Jaar van personen met een handicap. Daartoe stelt
ze deze vertegenwoordigers van alle relevante informatie in
kennis. De Commissie stelt het uit hoofde van artikel 6, lid
1, opgerichte comitØ van hun advies op de hoogte.

Zij houdt regelmatig een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van individuen, groepen en organisaties van personen
met een handicap op communautair niveau over de opzet,
tenuitvoerlegging en follow-up van het Europees Jaar van personen met een handicap. Daartoe stelt ze deze vertegenwoordigers van alle relevante informatie in kennis. De Commissie
stelt het uit hoofde van artikel 6, lid 1, opgerichte comitØ van
hun advies op de hoogte.
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Ongewijzigd

Samenwerking en uitvoering op nationaal niveau

1.
Elke lidstaat is verantwoordelijk voor de coördinatie en de
tenuitvoerlegging op nationaal niveau van de in dit besluit
genoemde maatregelen, inclusief de selectie van projecten uit
hoofde van deel B van de bijlage.

Hiertoe stelt elke lidstaat een nationaal coördinatieorgaan of
een equivalent administratief orgaan in of wijst dat aan voor
de organisatie van de deelname aan het Europees Jaar van
personen met een handicap. Dit orgaan zorgt ervoor dat het
representatief is voor een aantal organisaties die personen met
een handicap en andere relevante betrokkenen vertegenwoordigen.

Hiertoe stelt elke lidstaat, zo nodig na raadpleging van de
lokale en regionale autoriteiten, een nationaal coördinatieorgaan of een equivalent administratief orgaan in of wijst dat
aan voor de organisatie van de deelname aan het Europees Jaar
van personen met een handicap. Dit orgaan zorgt ervoor dat
het de verschillende soorten handicaps samenbrengt en, via
grondige raadpleging, dat het representatief is voor een aantal
organisaties die personen met een handicap en andere relevante
betrokkenen vertegenwoordigen.

2.
Overeenkomstig de procedure als bedoeld in artikel 6, lid
2, stelt de Commissie globale subsidies vast die aan de lidstaten
worden toegewezen ter ondersteuning van acties op nationaal,
regionaal en plaatselijk niveau. Globale subsidies worden door
de lidstaten alleen aan publiekrechtelijke organen of organen
met een taak op het gebied van de openbare dienstverlening
verleend.

Ongewijzigd

3.
Over de procedure voor de aanwending van de globale
subsidies wordt een overeenkomst gesloten tussen de Commissie en de betrokken lidstaten.
In deze procedure worden, overeenkomstig het financieel reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de
Gemeenschappen, met name beschreven:
a) de uit te voeren maatregelen;
b) de criteria voor de selectie van de begunstigden;
c) de voorwaarden en de percentages van de bijstandsverlening;
d) de regelingen voor het toezicht op, de evaluatie van en de
financiºle controle op de globale subsidie.

Artikel 6
Comitologie
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten
door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, overeenkomstig artikel 7 van dat besluit.
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Artikel 7
Financiºle bepalingen
1.
Acties op het niveau van de Gemeenschap, zoals beschreven in deel A van de bijlage, kunnen tot ten hoogste 80 %
medefinanciering ontvangen of onderdeel uitmaken van overheidsopdrachten die met middelen van de algemene begroting
van de Europese Gemeenschap worden gefinancierd.
2.
Acties op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal
niveau, zoals beschreven in deel B van de bijlage, kunnen
medefinanciering ontvangen met middelen van de begroting
van de Europese Gemeenschappen, tot ten hoogste 50 % van
de totale kosten.

Artikel 8
Aanvragen en selectieprocedure
1.
Besluiten betreffende de financiering en medefinanciering
van maatregelen uit hoofde van artikel 7, lid 1, worden genomen door de Commissie, overeenkomstig de in artikel 6, lid 2,
aangegeven procedure. De Commissie draagt zorg voor een
evenwichtige verdeling tussen de lidstaten en tussen de diverse
relevante activiteitengebieden.
2.
Verzoeken om financiºle steun voor acties uit hoofde van
artikel 7, lid 2, worden ingediend bij de lidstaten. Aan de hand
van het advies van de nationale coördinatieorganen voeren de
lidstaten de selectie van de nationale coördinatieorganen uit en
wijzen ze financiºle bijstand aan de geselecteerde aanvragers
toe overeenkomstig de uit hoofde van artikel 5, lid 3, vast te
stellen procedures.

Artikel 9
Samenhang en complementariteit

De Commissie zorgt, in samenwerking met de lidstaten, voor
samenhang tussen de in dit besluit opgenomen maatregelen en
andere communautaire acties en initiatieven.

Samenhang, coördinatie en coherentie

Ongewijzigd

De Commissie ziet er tevens op toe dat er passende inspanningen worden gedaan om personen met een handicap in staat
te stellen op gelijke voet aan de communautaire programma’s
en initiatieven deel te nemen.

Zij draagt ook zorg voor de optimale complementariteit tussen
het Europees Jaar van personen met een handicap en andere,
reeds bestaande initiatieven en hulpbronnen op communautair,
nationaal en regionaal niveau, daar waar deze een bijdrage aan
de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Jaar
van personen met een handicap kunnen leveren.

Zij draagt ook zorg voor de grootst mogelijk coherentie tussen
het Europees Jaar van personen met een handicap en andere,
reeds bestaande initiatieven en hulpbronnen op communautair,
nationaal en regionaal niveau, daar waar deze een bijdrage aan
de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Jaar
van personen met een handicap kunnen leveren.
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Deelname van EVA-/EER-landen, de geassocieerde landen
van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Malta en Turkije
Het Europees Jaar van personen met een handicap staat open
voor deelname door de EVA-/EER-landen, overeenkomstig de
voorwaarden die zijn vastgesteld in de EER-Overeenkomst.
De kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa nemen
deel overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in
de Europaovereenkomsten, in de aanvullende protocollen daarbij en in de besluiten van de onderscheiden associatieraden.
De deelname van Cyprus, Malta en Turkije wordt gefinancierd
door middel van aanvullende toewijzingen overeenkomstig de
met deze landen overeen te komen procedures.

Artikel 11
Begroting
Maatregelen ter voorbereiding van het Europees Jaar van personen met een handicap kunnen vanaf 1 januari 2002 worden
gefinancierd.

Artikel 12
Internationale samenwerking

In het kader van het Europees Jaar kan de Commissie samenwerken met relevante internationale organisaties.

Artikel 13

In het kader van het Europees Jaar werkt de Commissie samen
met relevante internationale organisaties.

Ongewijzigd

Toezicht en evaluatie

De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2004 een verslag
in bij het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en
Sociaal ComitØ en het ComitØ van de Regio’s over de tenuitvoerlegging, de resultaten en de algehele beoordeling van de in
dit besluit bedoelde maatregelen.

Artikel 14
Inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen. Het treedt in werking op de dag van
publicatie.

De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2004 een verslag
in bij het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en
Sociaal ComitØ en het ComitØ van de Regio’s over de tenuitvoerlegging, de resultaten en de algehele beoordeling van de in
dit besluit bedoelde maatregelen. De Commissie zorgt ervoor
dat dit verslag wordt opgesteld in een voor gehandicapten
toegankelijke vorm.

Ongewijzigd
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BIJLAGE
AARD VAN DE IN ARTIKEL 3 GENOEMDE MAATREGELEN
A. Acties op communautair niveau

Ongewijzigd

1. Bijeenkomsten en manifestaties:
a) organisatie van bijeenkomsten op communautair niveau;
b) organisatie van manifestaties die het bewustzijn van de rechten van personen met een handicap vergroten, inclusief een
openings- en een slotmanifestatie van het Jaar;

2. Voorlichtings- en promotiecampagnes, onder meer bestaand uit:
a) ontwikkeling van een logo en/of slagzinnen voor het Europees Jaar van personen met een handicap, om te gebruiken in
het kader van alle activiteiten die met het Jaar verband houden;
b) een voorlichtingscampagne op communautair niveau;
c) productie van in de gehele Gemeenschap voor personen met
een handicap toegankelijke instrumenten en hulpmiddelen;
d) passende initiatieven van Europese ngo’s die zich met gehandicaptenproblematiek bezighouden, gericht op het verspreiden van informatie over het Jaar die aansluit bij de behoeften
van mensen met specifieke handicaps en/of personen met een
handicap die met meervoudige discriminatie worden geconfronteerd;
e) organisatie van Europese wedstrijden voor het onder de aandacht brengen van de resultaten van en ervaringen met de
thema’s van het Europees Jaar.

De Commissie ziet erop toe dat de gehandicaptenorganisaties
betrokken worden bij de besluitvorming over de tijdens de voorlichtingscampagne ontwikkelde boodschappen en beelden.

3. Overige acties:

Ongewijzigd

Samenwerking met omroep- en mediaorganisaties als partners
voor de verspreiding van informatie over het Jaar, voor de gebruikmaking van nieuwe instrumenten die deze informatie en zo
mogelijk andere programma’s gemakkelijker toegankelijk maken
(zoals ondertiteling van gesproken woord voor gehoorgestoorden en beeldbeschrijving voor gezichtsgestoorden), en de communicatie over mensen met een handicap verbeteren;

beoordelen van de invloed van het Europees Jaar van personen
met een handicap, om in een Eurobarometer-enquŒte op te nemen, en een evaluatieverslag over de doeltreffendheid en de
invloed van het Europees Jaar.

beoordelen van de invloed van het Europees Jaar van personen
met een handicap, om in een Eurobarometer-enquŒte op te nemen, en een evaluatieverslag over de doeltreffendheid en de
invloed van het Europees Jaar. In deze studie moet ook een
overzicht worden gegeven van de inspanningen om deze mensen
in de gemeenschap te integreren, met name via programma’s ter
bevordering van zelfstandig wonen.
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Ongewijzigd

 het rechtstreeks aankopen van goederen en diensten, in het
bijzonder op het gebied van communicatie, via openbare
aanbestedingen en/of aanbestedingen met voorafgaande selectie;
 het rechtstreeks inhuren van adviesdiensten, via openbare
aanbestedingen en/of aanbestedingen met voorafgaande selectie;
 subsidies voor uitgaven in verband met speciale manifestaties
op Europees niveau, gericht op het onder de aandacht brengen van het Jaar en de bewustmaking van de gehandicaptenproblematiek; deze financiering betreft ten hoogste 80 % van
de uitgaven.
B. Acties op nationaal niveau
Actie op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau kan in
aanmerking komen voor financiering met middelen van de communautaire begroting tot ten hoogste 50 % van de kosten, overeenkomstig de aard en de context van hetgeen wordt voorgesteld.
Deze acties kunnen omvatten:
1. manifestaties die verband houden met de doelstellingen van het
Europees Jaar van personen met een handicap, inclusief een
openingsmanifestatie,

2. voorlichtingsacties en acties gericht op het verspreiden van goede
praktijken, andere dan die beschreven in deel 1 (A) van deze
bijlage;

1. manifestaties die verband houden met de doelstellingen van het
Europees Jaar van personen met een handicap, inclusief een openingsmanifestatie, die de instelling moeten inhouden van partnerschappen tussen vertegenwoordigers van gehandicapten, individuen en groepen die samengesteld zijn uit of werken voor
gehandicapten op nationaal, regionaal en lokaal niveau en andere
belanghebbenden;
Ongewijzigd

3. organisatie van prijzen of wedstrijden;
4. enquŒtes en studies, andere dan genoemd onder 1 (A) hierboven.
C. Acties die geen financiºle steun met middelen van de communautaire begroting kunnen ontvangen
De Gemeenschap biedt morele ondersteuning, met inbegrip van de
toestemming tot het gebruik van het logo en ander materiaal dat
verband houdt met het Europees Jaar, aan initiatieven van overheids- of particuliere organisaties, wanneer die organisaties de Commissie ervan kunnen overtuigen dat de desbetreffende initiatieven
naar verwachting een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van
de doelstellingen van het Europees Jaar.
Voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen kan de Commissie
gebruik maken van technische en/of administratieve bijstand, tot
wederzijds voordeel van de Commissie en de begunstigden, met
betrekking tot de identificatie, de voorbereiding, het beheer, het
toezicht, de audit en de controle van het programma of de projecten.
De Commissie kan tevens studies uitvoeren, vergaderingen van deskundigen organiseren, voorlichtingsacties op touw zetten en publicaties doen verschijnen die rechtstreeks verband houden met de
doelstelling van dit programma.
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Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van racisme en
vreemdelingenhaat
(2002/C 75 E/17)
COM(2001) 664 def.  2001/0270(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 29 november 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op de artikelen 29, 31 en 34, lid 2, onder b),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Racisme en vreemdelingenhaat vormen een rechtstreekse
schending van de beginselen van vrijheid, democratie,
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden en de rechtsstaat, beginselen waarop de Unie
is gegrondvest en die de lidstaten gemeen hebben.
(2) In het Actieplan van de Raad en de Commissie van
3 december 1998 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), in de conclusies van
de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober
1999 (2), in de resolutie van het Europees Parlement van
20 september 2000 (3) en in de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement (4) over de
halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een
ruimte van Ðvrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in
de Europese Unie (2e halfjaar 2000), wordt aangedrongen
op maatregelen op dit gebied.
(3) Gemeenschappelijk optreden 96/443/JBZ van 15 juli
1996, door de Raad aangenomen op grond van artikel
K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (5) moet
worden gevolgd door wetgeving die inspeelt op de noodzaak om de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
van de lidstaten nader op elkaar af te stemmen en om
de belemmeringen voor een doeltreffende justitiºle samenwerking, die voornamelijk voortvloeien uit de uiteenlopende wettelijke benaderingen in de lidstaten, weg te
nemen.
(4) Uit de beoordeling van het gemeenschappelijk optreden
van 1996 en de werkzaamheden die verricht zijn binnen
andere internationale fora, zoals de Raad van Europa,
blijkt dat zich nog steeds een aantal problemen voordoet
bij de justitiºle samenwerking, en dat de strafwetgeving
van de lidstaten dus verder moet worden verbeterd om
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB C 19 van 23.1.1999, blz. 1.
http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
PB C 146 van 17.5.2001, blz. 110.
COM(2000) 782 def.
PB L 185 van 24.7.1996, blz. 5.

te zorgen voor veelomvattende en duidelijke wetgeving
waarmee racisme en vreemdelingenhaat doeltreffend kunnen worden bestreden.

(5) Dit verschijnsel racisme en vreemdelingenhaat moet door
middel van een gemeenschappelijke strafrechtelijke benadering op EU-niveau worden aangepakt, zodat gedragingen in alle lidstaten strafbaar zijn en dat er doeltreffende,
evenredige en afschrikkende straffen en sancties kunnen
worden opgelegd aan natuurlijke personen en rechtspersonen die dergelijke strafbare feiten hebben gepleegd of
daarvoor aansprakelijk zijn.

(6) Bij het opleggen van straffen voor gewone strafbare feiten
moeten racistische of xenofobe motieven worden meegewogen als verzwarende omstandigheid. Dit zou een directe respons aan het adres van de plegers van dit soort
delicten betekenen en tevens een afschrikkende werking
hebben.

(7) Het feit dat een delict dat verband houdt met racisme en
vreemdelingenhaat wordt gepleegd tijdens de uitoefening
van een beroepsactiviteit, moet worden beschouwd als een
verzwarende omstandigheid, omdat het een vorm van
misbruik inhoudt en bijzonder laakbaar is.

(8) Er moet op worden toegezien dat het onderzoeken en
vervolgen van delicten die verband houden met racisme
en vreemdelingenhaat niet afhangt van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder kwetsbaar is en ongaarne een gerechtelijke procedure instelt.

(9) De justitiºle samenwerking in strafzaken moet worden
bevorderd, teneinde door middel van duidelijke regels
op het gebied van rechtsmacht en uitlevering doeltreffend
op te treden tegen racistische en xenofobe delicten.

(10) Er moeten operationele contactpunten worden gecreºerd
voor de uitwisseling van informatie of er moet gebruik
worden gemaakt van bestaande samenwerkingsmechanismen.

(11) Alle lidstaten hebben het Verdrag tot bescherming van
personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa van
28 januari 1981 geratificeerd. De persoonsgegevens die
worden verwerkt in het kader van de tenuitvoerlegging
van dit kaderbesluit, worden beschermd overeenkomstig
de beginselen van dat verdrag.
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(12) Omdat de doelstellingen om racisme en vreemdelingenhaat in alle lidstaten te bestraffen met doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen en om de justitiºle samenwerking te verbeteren en te bevorderen door mogelijke
belemmeringen weg te nemen, niet in voldoende mate
door de lidstaten afzonderlijk kunnen worden verwezenlijkt omdat de regels gemeenschappelijk en met elkaar
verenigbaar moeten zijn, en deze doelstellingen dus beter
op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt,
kan de Unie maatregelen nemen, overeenkomstig het in
artikel 2 van het VEU en artikel 5 van het EG-Verdrag
omschreven subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het
eveneens in artikel 5 van het EG-Verdrag beschreven evenredigheidsbeginsel gaat dit kaderbesluit niet verder dan
wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.
(13) Dit kaderbesluit laat de bevoegdheden van de Europese
Gemeenschap onverlet.
(14) Gemeenschappelijk optreden 96/443/JBZ moet worden
ingetrokken omdat het met de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam, van Richtlijn 2000/43/EG van de
Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht
ras of etnische afstamming (1), en van dit kaderbesluit, is
verouderd.
(15) In dit kaderbesluit worden de grondrechten in acht genomen en de beginselen nageleefd die in het bijzonder zijn
vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens, met name in de artikelen 10 en
11, en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name in de hoofdstukken II en VI,
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c) ten voordele van een rechtspersoon die in een lidstaat is
gevestigd.

Artikel 3
Definitie
In de zin van dit kaderbesluit gelden de volgende definities:
a) Ðracisme en vreemdelingenhaat: de overtuiging dat ras,
kleur, afstamming, godsdienst of overtuiging, nationale of
etnische afkomst een doorslaggevende rol spelen in de afkeer van individuen of groepen;
b) Ðracistische of xenofobe groep: een sinds enige tijd bestaande, gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die in overleg optreden om de in artikel 4, onder a)
tot e) genoemde delicten te plegen;
c) Ðrechtspersoon: ieder lichaam dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke recht bezit, met uitzondering van staten of andere overheidslichamen in de uitoefening van hun
openbaar gezag en van publiekrechtelijke internationale organisaties.

Artikel 4
Delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat
De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende opzettelijke gedragingen, ongeacht met welke middelen deze worden begaan, als
strafbaar feit worden aangemerkt:

BESLUIT:

Artikel 1
Onderwerp
Dit kaderbesluit bevat bepalingen inzake de onderlinge afstemming van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten en inzake nauwere samenwerking tussen gerechtelijke
en andere autoriteiten van de lidstaten op het gebied van delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat.

Artikel 2
Werkingssfeer
Dit kaderbesluit is van toepassing op delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat en die worden gepleegd:
a) op het grondgebied van de lidstaten, of
b) door onderdanen van een lidstaat wanneer de handeling is
gericht tegen personen of groepen uit die staat, of
(1) PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.

a) het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat uit racistische
of xenofobe motieven, of enige andere racistische of xenofobe gedraging die de betrokken personen of groepen aanzienlijke schade kan berokkenen;
b) publiekelijk geuite beledigingen of dreigementen uit racistische of xenofobe motieven;
c) het uit racistische of xenofobe motieven publiekelijk vergoelijken van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven zoals gedefinieerd in de artikelen 6, 7
en 8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof;
d) het publiekelijk ontkennen of bagatelliseren van de in artikel 6 van het Statuut van het Internationale Militaire Tribunaal bij het Verdrag van Londen van 8 april 1945 omschreven delicten, op een wijze die de openbare orde kan verstoren;
e) het publiekelijk verspreiden van racistische of xenofobe
uitingen door middel van tekst, beeld of anderszins;
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f) het leiden, steunen van of deelnemen aan de activiteiten van
een racistische of xenofobe groep, met als doel bij te dragen
aan de criminele activiteiten van de organisatie.
Artikel 5
Instigatie, hulp, aanstoking en poging
De lidstaten zorgen ervoor dat instigatie, hulp, aanstoking en
poging tot het plegen van een in artikel 4 genoemd delict
strafbaar zijn.
Artikel 6
Straffen en sancties
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de artikelen 4 en 5
genoemde delicten strafbaar worden gesteld met doeltreffende,
evenredige en afschrikkende sancties.
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artikel 4 en 5 genoemde delicten als verzwarende omstandigheden kunnen worden beschouwd.

Artikel 9
Aansprakelijkheid van rechtspersonen
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat rechtspersonen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in de artikelen 4 en 5
genoemde gedragingen die te hunnen voordele worden gepleegd door personen die, individueel of als lid van een orgaan
van de rechtspersoon, in de rechtspersoon een leidende positie
bekleden, op grond van:
a) de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen,
of
b) de bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen te
nemen, of

2.
Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de in artikel 4, onder b) tot e) genoemde delicten in
ieder geval in ernstige gevallen kunnen worden bestraft met
vrijheidsstraffen die tot uitlevering of overlevering kunnen leiden.

c) de bevoegdheid om binnen de rechtspersoon toezicht uit te
oefenen.

3.
Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat op de in artikel 4, onder a) en f), genoemde delicten
vrijheidsstraffen staan met een maximale straf van ten minste
2 jaar.

2.
Naast de in lid 1 bedoelde gevallen zorgen de lidstaten
ervoor dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld
wanneer, als gevolg van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle door een in lid 1 bedoelde persoon, de in de artikelen 4
en 5 genoemde delicten ten voordele van de rechtspersoon
konden worden gepleegd door een persoon die onder diens
gezag staat.

4.
De lidstaten zorgen ervoor dat voor de in de artikelen 4
en 5 genoemde delicten bijkomende of alternatieve straffen,
zoals dienstverlening ten behoeve van de gemeenschap, het
volgen van een opleiding, het ontnemen van bepaalde burgerlijke of politieke rechten of de bekendmaking van het gehele
vonnis of een deel daarvan, kunnen worden opgelegd.
5.
De lidstaten zorgen ervoor dat bij de in de artikelen 4 en
5 genoemde delicten boetes kunnen worden opgelegd of dat
betalingen aan liefdadigheidsdoelen kunnen worden aanvaard.

3.
De aansprakelijkheid van een rechtspersoon krachtens de
leden 1 en 2 sluit strafvervolging van natuurlijke personen die
zich schuldig maken aan de in de artikelen 4 en 5 genoemde
delicten of gedragingen niet uit.

Artikel 10
Straffen voor rechtspersonen

6.
De lidstaten zorgen ervoor dat inbeslagneming en confiscatie plaatsvindt van materialen en instrumenten die gebruikt
worden om de in de artikelen 4 en 5 genoemde delicten te
plegen, alsmede van de opbrengsten van zulke delicten.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat een rechtspersoon die
volgens artikel 9, lid 1, aansprakelijk is, straffen kunnen worden
opgelegd die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Deze
straffen omvatten al dan niet strafrechtelijke geldboetes en kunnen andere maatregelen omvatten zoals:

Artikel 7
Verzwarende omstandigheid voor racistische delicten
De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer de in de artikelen 4 en
5 genoemde delicten worden gepleegd tijdens de uitoefening
van een beroepsactiviteit en het slachtoffer afhankelijk is van
deze activiteit, het vonnis kan worden verzwaard.

a) uitsluiting van uitkeringen of steun van de overheid;
b) tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciºle activiteiten;
c) plaatsing onder toezicht van de rechter;

Artikel 8
Racistische en xenofobe motieven
De lidstaten zorgen ervoor dat racistische en xenofobe motieven bij de bepaling van de strafmaat voor andere dan de in

d) rechterlijk bevel tot ontbinding;
e) tijdelijke of permanente sluiting van vestigingen die voor het
plegen van het delict zijn gebruikt.
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2.
De lidstaten zorgen ervoor dat tegen een rechtspersoon
die volgens artikel 9, lid 2, aansprakelijk is, straffen kunnen
worden vastgesteld of maatregelen worden getroffen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Artikel 11
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Artikel 13
Uitlevering en vervolging
1.
Lidstaten die krachtens het nationale recht geen eigen
onderdanen uitleveren, vestigen hun rechtsmacht met betrekking tot de in de artikelen 4 en 5 genoemde delicten wanneer
die door hun eigen onderdanen worden gepleegd op het grondgebied van een andere lidstaat.

Het instellen van vervolging
Elke lidstaat zorgt ervoor dat het instellen van een onderzoek
of vervolging in verband met de in de artikelen 4 en 5 genoemde delicten niet afhankelijk is van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer van het delict, in ieder geval niet
wanneer de in artikel 4, onder a), e) en f) genoemde delicten
op zijn grondgebied zijn gepleegd.

2.
Wanneer van een van zijn onderdanen wordt beweerd dat
hij in een andere lidstaat een van de in de artikelen 4 en 5
genoemde delicten heeft gepleegd, legt een lidstaat zo nodig de
zaak met het oog op vervolging aan de bevoegde instanties in
eigen land voor, indien hij de betrokken persoon louter op
basis van diens nationaliteit niet aan de andere lidstaat uitlevert.

Artikel 12
Rechtsmacht
1.
Iedere lidstaat vestigt zijn rechtsmacht ten aanzien van de
in de artikelen 4 en 5 genoemde delicten indien deze:

a) geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied zijn gepleegd; of

b) door een van zijn onderdanen zijn gepleegd en de handeling
is gericht tegen personen of groepen uit die staat; of

c) gepleegd zijn ten voordele van een rechtspersoon die zijn
hoofdkantoor op het grondgebied van die lidstaat heeft.

2.
Bij het vestigen van de rechtsmacht overeenkomstig lid 1,
onder a), zorgt elke lidstaat ervoor dat zijn rechtsmacht zich
uitstrekt tot gevallen waarin het delict via een informatiesysteem is gepleegd en:

a) de dader het delict pleegt terwijl hij zich fysiek op het
grondgebied van de lidstaat bevindt, ongeacht of bij het
delict racistisch materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesysteem op dat grondgebied wordt aangeboden;

b) bij het delict racistisch materiaal wordt gebruikt dat via een
informatiesysteem op zijn grondgebied wordt aangeboden,
ongeacht of de dader het delict pleegt terwijl hij zich fysiek
op dat grondgebied bevindt.

3.
Elke lidstaat kan besluiten de in lid 1, onder b) en c)
beschreven regels inzake de rechtsmacht niet of slechts in specifieke gevallen of omstandigheden toe te passen.

4.
De lidstaten stellen het secretariaat-generaal van de Raad
en de Commissie op de hoogte wanneer zij besluiten lid 3 toe
te passen, zo nodig onder vermelding van de specifieke gevallen of omstandigheden waarin het besluit van toepassing is.

Teneinde vervolging mogelijk te maken, worden door de lidstaat waar het delict is gepleegd alle relevante dossiers, informatie en bewijsstukken betreffende het delict overhandigd aan
de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaat, overeenkomstig
de procedures van artikel 6, lid 2, van het Europees Verdrag
betreffende uitlevering van 13 december 1957. De verzoekende
lidstaat wordt ingelicht over het feit dat vervolging wordt ingesteld en in kennis gesteld van de uitkomst van de vervolging.

3.
In de zin van dit artikel wordt een Ðonderdaan van een
lidstaat gedefinieerd overeenkomstig een eventuele verklaring
die de lidstaat krachtens artikel 6, lid 1, onder b) en c), van
het Europees Verdrag betreffende uitlevering heeft afgelegd.

Artikel 14
Politieke delicten
De lidstaten zien erop toe dat de in de artikelen 4 en 5 genoemde delicten niet worden beschouwd als politieke delicten
waarvoor wederzijdse rechtshulp of uitlevering kan worden
geweigerd.

Artikel 15
Uitwisseling van informatie
1.
De lidstaten wijzen operationele contactpunten aan of
kunnen gebruik maken van bestaande operationele structuren
om informatie uit te wisselen en om anderszins contacten
tussen de lidstaten te bewerkstelligen met het oog op de toepassing van dit kaderbesluit.

2.
Iedere lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad
en de Commissie mede welke hun in lid 1 bedoelde contactpunten of operationele structuren zijn. Het Secretariaat-generaal geeft deze gegevens door aan de andere lidstaten.
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3.
Indien een lidstaat beschikt over informatie betreffende
materiaal dat racistische of xenofobe uitingen bevat en dat
op zijn grondgebied wordt opgeslagen met het oog op de
verspreiding ervan in een andere lidstaat, verstrekt hij deze
informatie aan die andere lidstaat teneinde deze in staat te
stellen overeenkomstig het nationale recht vervolging of confiscatieprocedures in te stellen. Hiertoe kan gebruik worden
gemaakt van de in lid 1 genoemde operationele contactpunten.
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over de werking van dit kaderbesluit, zo nodig vergezeld van
wetgevingsvoorstellen.
4.
De Raad beoordeelt in hoeverre de lidstaten aan dit kaderbesluit voldoen.

Artikel 17
Artikel 16
Tenuitvoerlegging
1.
De lidstaten treffen de noodzakelijke maatregelen om
uiterlijk op 30 juni 2004 aan dit kaderbesluit te voldoen.
2.
Zij stellen het secretariaat-generaal van de Raad en de
Commissie in kennis van de tekst van de bepalingen die zij
goedkeuren, alsmede van eventuele andere maatregelen die zij
nemen om aan dit kaderbesluit te voldoen.
3.
Op basis daarvan dient de Commissie uiterlijk op 30 juni
2005 bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in

Intrekking van gemeenschappelijk optreden 96/443/JBZ
Gemeenschappelijk optreden 96/443/JBZ wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 18
Inwerkingtreding
Dit kaderbesluit treedt in werking op de derde dag na de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

C 75 E/274

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

26.3.2002

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007
(2002/C 75 E/18)
COM(2001) 683 def.  2001/0281(COD)
(Door de Commissie ingediend op 29 november 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

de aanpassing van het systeem, met name door de invoering van wettelijke instrumenten voor de opstelling van
bovengenoemde communautaire statistieken, waarbij rekening moet worden gehouden met de belasting voor de
respondent, ongeacht of deze een onderneming, een huishouden of een individuele persoon is.
(8) De productie van communautaire statistieken binnen het
juridisch kader van het vijfjarenprogramma is de verantwoordelijkheid van de nationale instanties op nationaal
niveau en van de communautaire instantie (Eurostat) op
communautair niveau.

Overwegende hetgeen volgt:
(1) Krachtens Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van
17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (1) moet een communautair statistisch programma
worden opgesteld.
(2) Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad stelt de beginselen voor de productie van communautaire statistieken
vast en is op deze beschikking van toepassing.
(3) De Economische en Monetaire Unie stelt hoge eisen wat
de verstrekking van monetaire, betalingsbalans- en financiºle statistieken voor de Gemeenschap betreft.
(4) De Gemeenschap moet ingevolge Verordening (EG) nr.
322/97 voor het concipiºren, uitvoeren, volgen en evalueren van haar beleid tijdig kunnen beschikken over van
lidstaat tot lidstaat vergelijkbare, actuele, betrouwbare, relevante en zo efficiºnt mogelijke geproduceerde statistische informatie.
(5) De beschikbaarheid van bijgewerkte en vergelijkbare statistieken van goede kwaliteit is vaak een noodzakelijke
voorwaarde voor de uitvoering van het communautaire
beleid.
(6) Met het oog op de samenhang en vergelijkbaarheid van de
statistische informatie in de Gemeenschap moet een communautair statistisch vijfjarenprogramma worden opgesteld, waarin de methoden, de voornaamste werkterreinen
en de doelstellingen van de acties overeenkomstig de prioriteiten zijn vastgelegd.
(7) Binnen een communautair statistisch systeem in ontwikkeling vereist de specifieke methode voor het opstellen
van communautaire statistieken een bijzonder nauwe samenwerking, via het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom (2)
opgerichte ComitØ statistisch programma, ten aanzien van
(1) PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.
(2) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

(9) Om deze doelstelling te kunnen realiseren is een nauwe,
gecoördineerde en samenhangende samenwerking tussen
de communautaire instantie (Eurostat) en de nationale
instanties nodig.
(10) De communautaire instantie (Eurostat) moet daartoe binnen een netwerk dat het Europees statistisch systeem (ESS)
vormt op verschillende manieren zorg dragen voor de
coördinatie van de nationale instanties, teneinde zeker te
zijn van de tijdige verstrekking van statistieken ter ondersteuning van de behoeften van het EU-beleid.
(11) De Commissie, die beslist over de doelstellingen en de
maatregelen terzake, kan de gedetailleerde uitvoeringsmaatregelen voor afzonderlijke statistische acties toevertrouwen aan het Europees statistisch systeem.
(12) Daarnaast is de Commissie ter uitvoering van dit programma, in overeenstemming met Verordening (EG) nr.
322/97, belast met bepaalde uitvoeringstaken, die zijn
vastgelegd in de regelgeving voor de afzonderlijke statistische acties.
(13) Er moet worden nagegaan of sommige van deze taken, die
thans door de Commissie worden uitgevoerd, bijvoorbeeld
door een gespecialiseerd uitvoeringsorgaan kunnen worden verricht.
(14) Deze beschikking creºert voor de hele duur van het programma een financieel kader dat het belangrijkste referentiepunt moet zijn voor de begrotingsautoriteit, in de betekenis van 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 (3).
(3) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
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(15) De richtsnoeren voor dit programma zijn overeenkomstig
artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 322/97 voorgelegd aan het ComitØ statistisch programma, het bij Besluit 91/116/EEG (1) van de Raad ingestelde Europees
Raadgevend ComitØ voor statistische informatie op economisch en sociaal gebied en het bij Besluit 91/115/EEG
van de Raad (2) ingestelde ComitØ voor monetaire, financiºle en betalingsbalansstatistiek,
HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Vaststelling van het statistisch programma
Het communautair statistisch programma voor de periode
2003-2007 (hierna Ðhet programma genoemd) wordt hierbij
vastgesteld. Het programma is opgenomen in bijlage 1 bij deze
beschikking. Het omschrijft de methoden, de voornaamste terreinen en de doelstellingen van de tijdens die periode beoogde
acties.
Bijlage 1 geeft een samenvatting van de statistische behoeften
vanuit het oogpunt van de beleidsbehoeften van de Europese
Unie. Deze behoeften zijn uitgesplitst naar de titels van het
Verdrag.
Artikel 2
Doelstellingen en beleidsprioriteiten
Rekening houdend met de beschikbare middelen van de nationale autoriteiten en de Commissie, omvat het programma de
voornaamste beleidsprioriteiten van de Gemeenschap op de
volgende gebieden:
 de Economische en Monetaire Unie,
 de uitbreiding van de Europese Unie,
 concurrentiepositie, duurzame ontwikkeling en de sociale
agenda.
Het garandeert tevens dat de statistische ondersteuning van
beslissingen op de huidige beleidsterreinen wordt voortgezet

(1) PB L 59 van 6.3.1991, blz. 21. Besluit zoals laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 97/255/EG van de Raad (PB L 102 van 19.4.1997, blz. 32).
(2) PB L 59 van 6.3.1991, blz. 19. Besluit zoals laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 96/174/EG van de Raad (PB L 51 van 1.3.1996, blz. 48).
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en dat wordt voldaan aan nieuwe behoeften die uit nieuwe
communautaire beleidsinitiatieven voortvloeien.
Artikel 3
Financiering
Het financiºle kader voor de uitvoering van dit programma
voor de periode 2003 tot en met 2007 wordt vastgesteld op
192,5 miljoen euro.
De jaarlijkse kredieten zullen door de begrotingsautoriteit worden goedgekeurd binnen de grenzen van de financiºle vooruitzichten.
Artikel 4
Verslagen
In het derde jaar van de uitvoering van het programma stelt de
Commissie een tussentijds verslag over de voortgang van het
programma op en legt zij dit voor aan het ComitØ statistisch
programma.
Aan het eind van de looptijd van het programma legt de Commissie na overleg met het ComitØ statistisch programma een
passend evaluatieverslag over de uitvoering van het programma
voor, waarin rekening wordt gehouden met de adviezen van
onafhankelijke deskundigen. Dit verslag wordt uiterlijk eind
2008 voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.
Artikel 5
Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking op de dag na haar publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 6
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
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BIJLAGE 1
STATISTISCH WERKPROGRAMMA 2003-2007: METHODEN
INLEIDING
1. De behoefte aan statistische informatie voor het EU-beleid
De instellingen en de burgers van de Europese Unie hebben behoefte aan een feitelijke basis om de behoefte aan en de
voortgang van Europese beleidsinitiatieven te kunnen beoordelen. Statistische informatie van goede kwaliteit is van het
grootste belang om aan deze behoefte te voldoen. Eurostat (het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen) heeft als voornaamste taak om ten behoeve van het bestaande en toekomstige EU-beleid relevante en actuele
informatie over een grote verscheidenheid van sociale, economische en milieuonderwerpen te verzamelen en te verspreiden. In een e-Europa in ontwikkeling moet statistische informatie beschikbaar worden gesteld in de vorm waarin en
op het moment waarop de gebruiker de informatie nodig heeft. Daarom zal er tijdens de looptijd van dit programma
naar moeten worden gestreefd dat de burgers toegang krijgen tot steeds meer basisinformatie over de ontwikkelingen op
economisch, sociaal en milieugebied in de EU. Het ESS (Europees statistisch systeem) moet zijn structuren en strategieºn
verder ontwikkelen om te kunnen garanderen dat het systeem als geheel de kwaliteit en effectiviteit behoudt en verder
ontwikkelt die nodig is om aan alle wensen van de gebruikers tegemoet te komen.
Structuur van de bijlage
In deze bijlage wordt ingegaan op de beleidsfactoren die het werkprogramma bepalen, en wordt een samenvatting
gegeven van de statistische vereisten op Europees niveau zoals die uit de beleidsbehoeften van de Europese Unie
voortvloeien. Deze behoeften zijn ingedeeld overeenkomstig de titels van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
zoals overeengekomen in Amsterdam.
Voor elk van deze beleidstitels zijn opgenomen:
 de voornaamste koers van de statistische werkzaamheden gedurende deze vijfjarenperiode voor elk van de beleidsgebieden en de specifieke maatregelen die worden gepland, met inbegrip van de voorziene besluiten,
 de statistische werkterreinen die het beleid van de titel ondersteunen overeenkomstig de in het activiteitsgestuurd
beheerskader vermelde statistische werkthema’s.
2. Uitvoeringsstrategieºn
a) Doelstellingen
De doelstellingen die zijn neergelegd in het ondernemingsplan van Eurostat, vormen de basis voor de uitvoering van het
werkprogramma. Deze doelstellingen zijn:
 Eurostat ten dienste van de Commissie,
 Eurostat ten dienste van andere Europese instellingen en de bredere gebruikersgemeenschap,
 leveren van bijdragen aan de instandhouding en de verdere ontwikkeling van het Europees statistisch systeem,
 verbetering van de motivatie en tevredenheid van het personeel,
 verbetering van de kwaliteit van zijn producten en diensten,
 hogere interne productiviteit.
b) Statistische productie
Samen met zijn partners in het ESS zal Eurostat productieprocessen invoeren die garanderen dat de Europese statistiek
de kwaliteit krijgt die voor het beheer van het EU-beleid nodig is. Er zal in het bijzonder aandacht worden geschonken
aan de statistieken voor de eisen van de eurozone.
Eurostat en de ESS-partners zullen de EU- en de nationale statistische informatie permanent in het oog houden teneinde
te garanderen dat deze voorziet in de werkelijke behoeften voor de beleidsdoeleinden van de EU en de lidstaten en dat de
twee aspecten volledig zijn geïntegreerd.
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c) Efficiºntie van de uitvoering
De Commissie zal haar werkmethoden kritisch blijven beoordelen teneinde te garanderen dat de middelen zo efficiºnt
mogelijk worden gebruikt. Bepaalde taken op het gebied van de statistiek kunnen in aanmerking komen om door een
extern bureau te worden uitgevoerd en gevolgd. De oprichting van zo’n uitvoerend bureau moet worden voorafgegaan
door een volledige analyse overeenkomstig de bepalingen van de Raad en de Commissie inzake dergelijke organen. De
partners in het ESS zullen volledig op de hoogte worden gehouden van dit proces.
d) Budgettaire uitvoering van het programma
De begrotingsmiddelen die in het kader van dit programma voor statistische informatie beschikbaar worden gesteld,
worden onderworpen aan de jaarlijkse begrotingsprocedure, behoudens begrotingsmiddelen die uit hoofde van andere
besluiten beschikbaar worden gesteld. De middelen zullen worden gebruikt:
 voor de productie van statistieken zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de
communautaire statistiek, met inbegrip van de ontwikkeling en het onderhoud van statistische informatiesystemen
en de daarmee verbonden benodigde infrastructuur;
 voor subsidies aan partners in het ESS (Eurostat overweegt met dergelijke partners kaderovereenkomsten te sluiten);
 voor technische en administratieve bijstand, alsmede voor andere steunmaatregelen.
3. Prioriteiten
Bij het beheer van de prioriteiten voor de statistische werkzaamheden wordt uitgegaan van vier verschillende categorieºn
activiteiten.
a) Behoeften voor het communautair beleid
De statistische behoeften die uit de grote communautaire beleidsgebieden voortvloeien en die thans door de Commissie
zijn vastgesteld, kunnen als volgt worden samengevat:
 Economische en Monetaire Unie: alle statistieken die nodig zijn voor fase III van de EMU en het stabiliteits- en
groeipact;
 Uitbreiding van de EU: alle categorieºn statistische indicatoren die van essentieel belang zijn voor de toetredingsonderhandelingen en voor de integratie van kandidaat-lidstaten in het ESS;
 Concurrentievermogen, duurzame ontwikkeling en de sociale agenda: in het bijzonder statistieken over de arbeidsmarkt, milieu, diensten, levensomstandigheden, migratie en e-Europa;
 Structuurindicatoren: voortgezette consolidatie van de werkzaamheden, zoals verlangd door de Top van Lissabon.
b) Grote projecten
Deze hebben betrekking op de primaire werkterreinen die nodig zijn voor de goede werking van het systeem. Hierop is
een formeel projectbeheer van toepassing:
 Infrastructurele werkzaamheden
Consolidatie van de werking van het ESS in een versterkt en uitgebreid Europa. Er zullen verschillende instrumenten
voor de samenwerking tussen de nationale bureaus voor de statistiek en Eurostat worden ingevoerd. Deze zullen
voornamelijk zijn gebaseerd op de uitwisseling van gegevens tussen de nationale statistische instanties, de specialisatie
van lidstaten op enkele specifieke gebieden en flexibiliteit bij het starten van statistische enquŒtes om te voldoen aan
Europese en nationale behoeften.
Ontwikkeling van een systeem waarmee op veranderende beleidsbehoeften kan worden gereageerd, en tegelijkertijd
bevordering van de dialoog tussen statistici en beleidsmakers om te garanderen dat flexibel kan worden gereageerd en
dat de statistische producten relevant zijn.
De ontwikkeling van de technologische infrastructuur op het niveau van de Commissie en de lidstaten zal zijn gericht op
een hogere productiviteit, vermindering van de belasting voor de respondenten en gemakkelijker toegang voor gebruikers tot statistische informatie.
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De betrokkenheid van Eurostat bij de initiatieven e-Commissie en e-Europa, en de toegang van het ESS tot onderzoeksen ontwikkelingsprogramma’s en het IDA-programma (uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten) garanderen
samenwerking en synergie tussen de communautaire en de nationale inspanningen.
De nauwe samenwerking tussen statistici bij de overheid en op universiteiten zal resulteren in kwaliteit en een
wetenschappelijke basis voor de communautaire statistieken.
 Specifieke projecten
Statistieken inzake de nieuwe economie, waaronder domeinen zoals de informatiemaatschappij en innovatie.
Statistieken inzake onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van het benchmarken van het nationale OTO-beleid.
Kortetermijnstatistieken.
Indicatoren ter ondersteuning van beleid voor duurzame ontwikkeling.
Indicatoren voor sociale uitsluiting en armoede.
c) Statistische ondersteuning van het bestaand beleid
Dit betreft de voortzetting van statistische activiteiten die bestaand communautair beleidsterrein zoals het landbouw-, en
regionaal beleid, de buitenlandse handel enz., ondersteunen.
d) Overige gebieden
Hieronder valt de verzameling van statistische gegevens op gebieden die hierboven niet zijn genoemd, maar die wel
noodzakelijk zijn voor het beleid.
Voor de activiteiten die binnen dit prioriteitenkader vallen, zullen de precieze aard en omvang van de verzamelde
gegevens doorgaans door Eurostat en de lidstaten worden vastgesteld in het kader van het ComitØ statistisch programma
en het ComitØ voor monetaire, financiºle en betalingsbalansstatistiek. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening van de Raad betreffende de communautaire statistiek en de overeengekomen beginselen voor
dergelijke besluiten over het beheer van de werkzaamheden.
4. Subsidiariteit
De rechtsgrondslag hiervoor wordt geleverd door:
1. Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van het ComitØ statistisch programma,
2. Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek,
3. Besluit 97/281/EG van de Commissie inzake de rol van Eurostat bij de productie van communautaire statistieken.
Eurostat is verantwoordelijk voor het verstrekken van communautaire statistieken ten behoeve van het EU-beleid.
Eurostat kan deze taak alleen uitvoeren in samenwerking met de statistische diensten van de lidstaten. Het baseert
zijn activiteiten daarom altijd op het subsidiariteitsbeginsel. Daarbij is een groot aantal partners betrokken, maar voornamelijk de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten van de Europese Unie.
5. Het evenwicht tussen behoeften en middelen
Het ESS moet er nauwlettend op toezien dat er een goed evenwicht is tussen de behoefte aan informatie voor het
communautair beleid en de middelen die zowel op EU-, nationaal als regionaal niveau voor de gegevensverstrekking zijn
vereist. De beschikbaarstelling van passende middelen in nationaal verband is bijzonder belangrijk voor het verzamelen
van de ten behoeve van het EU-beleid vereiste statistische informatie. Er moet echter ook voldoende flexibiliteit zijn om
de nationale autoriteiten in staat te stellen op de meest kostenefficiºnte wijze in de communautaire behoefte aan
statistische informatie te voorzien.
In deze bijlage worden alle statistische behoeften die uit het communautair beleid voortvloeien, op een rij gezet.
Vervolgens wordt in het kader van het algemeen middelenbeheer voor de verschillende componenten van de statistische
werkzaamheden aangegeven in welke mate zij volgens het hierboven beschreven kader prioritair zijn.
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VIJFJARENPROGRAMMA VOOR DE STATISTIEK 2003-2007: DOELSTELLINGEN EN ACTIES
UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE
Implicaties voor de statistiek
Naar verwachting zullen de toetredingsonderhandelingen voor een aantal kandidaat-lidstaten tijdens de looptijd van dit
programma voor 2003-2007 uitmonden in een toetredingsverdrag. Voor de voortzetting en mogelijke afronding van
deze onderhandelingen moet de Commissie kunnen beschikken over een volledige set betrouwbare statistieken die
methodologisch vergelijkbaar zijn met die van de landen van de Europese Unie. De Unie staat daarmee voor twee
enigszins verschillende uitdagingen:

 integratie van de eventuele nieuwe leden in alle communautaire mechanismen, met inbegrip van bijvoorbeeld de
begrotingen van de eigen middelen en de structuurfondsen en alle andere programma’s e.d.;

 voortzetting van de voorbereidingen voor de overblijvende kandidaat-lidstaten en hulp aan die landen om te komen
tot volledige naleving van de huidige communautaire wetgeving.

In beide gevallen mogen de hoge eisen die aan de productie van statistieken door de kandidaten worden gesteld, en die
moeten worden geverifieerd en meegedeeld via Eurostat, niet worden onderschat. Het moge duidelijk zijn dat elementaire economische statistieken, waaronder die inzake de sectorale en regionale verdeling van het BBP, de bevolking en de
werkgelegenheid, onmisbaar zijn. Andere belangrijke terreinen betreffende de meting van de implementatie van de
gemeenschappelijke markt, d.w.z. de activiteiten met een grensoverschrijdend effect zoals de goederen- en dienstenhandel, de vrijheid van vestiging, de betalingsbalans, kapitaalstromen, de mobiliteit van individuele personen (migrerende
werknemers, migratie, asielzoekers enz.), de industriºle productie en structuur met het oog op de capaciteit enzovoort.
Over het algemeen dient de productie van statistieken als ondersteuning van het EU-beleid waarop ze betrekking
hebben, met inbegrip van verzoeken van de Monetaire Unie. Daarnaast is er behoefte aan statistieken in sectoren die
van belang zijn voor de toetredingsonderhandelingen, ter ondersteuning van de voornaamste EU-beleidsterreinen, zoals
landbouw, vervoer, regionaal beleid en milieu.

Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zullen de werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op:

 consolidering van de verzameling van geharmoniseerde gegevens voor de onderhandelingen en voor interne EUdoeleinden;

 voortzetting van de bijstand aan de kandidaat-lidstaten en de nieuwe leden bij de verbetering van hun statistische
systemen, zodat deze voldoen aan de communautaire eisen, met inbegrip van tijdige informatie over alle nieuwe
communautaire wetgeving.

TITEL I
HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN
Implicaties voor de statistiek
De inwerkingtreding van de gemeenschappelijke markt in 1993 heeft geleid tot de invoering van een systeem voor de
statistische meting van de handel in goederen tussen de lidstaten (Intrastat), een vermindering van de belasting van
informatieverstrekkers en dus een passender antwoord op de behoeften van de Economische en Monetaire Unie. De
vermindering van de belasting was tot nu toe echter beperkt gezien de wens van de nationale autoriteiten en talrijke
beroepsorganisaties een systeem van gedetailleerde statistieken inzake de intracommunautaire handel te handhaven dat
vergelijkbaar is met dat van de extracommunautaire handelsstatistiek.

In overeenstemming met het strategische plan dat in 1999 door Eurostat en de lidstaten is goedgekeurd, zullen nieuwe
aanpassingen van het systeem eerst worden onderzocht en getest voordat de wetgeving wordt gewijzigd. Het nieuwe
systeem dient daarom gericht te zijn op het verstrekken van resultaten die voldoen aan de communautaire behoeften en
aan strenge kwaliteitseisen inzake de dekking, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. De inhoud van de resultaten moet
zodanig worden geformuleerd, dat de huidige behoeften worden vereenvoudigd, zonder daarbij nimmer behoeften in
verband met het Europese integratieproces uit het oog te verliezen. Er zal daarnaast actie worden ondernomen om de
betrouwbaarheid van de statistiek van de in- en uitvoerprijzen te verbeteren, zodat het interne concurrentievermogen
van de producten van de Unie efficiºnter kan worden gemeten.
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Parallel hieraan zullen de mogelijke gevolgen van de overgang naar een gemeenschappelijk BTW-systeem worden
geanalyseerd door een evaluatie van de administratieve of statistische informatiebronnen die als referentie kunnen
worden gebruikt, waarbij behoud van de koppeling met het BTW-systeem en het gebruik van het algemene ondernemingssregister prioriteit krijgt.

Samenvatting
Na afloop van het vijfjarenprogramma zal de Commissie de statistische meetsystemen voor de goederenhandel tussen de
lidstaten en met derde landen hebben aangepast en verbeterd. Daarbij zal rekening zijn gehouden met de groei van de
informatiebehoeften en het economische en administratieve klimaat.

Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat
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53 Goederenhandel

Andere belangrijke werkthema’s
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TITEL II
DE LANDBOUW
Implicaties voor de statistiek
Landbouw
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) slorpt bijna de helft van de communautaire begroting op. De Commissie
heeft op het gebied van het GLB dan ook een belangrijke taak. Zij is, zoals gebruikelijk, belast met het uitstippelen,
volgen, evalueren en aanpassen van het beleid. De Commissie heeft uitgebreide bevoegdheid op het gebied van het
lopend beheer. Net als in het programma voor de periode 1998-2002 zal er ook in de periode 2003-2007 vooral naar
worden gestreefd deze grote verzameling statistieken op te stellen en de noodzakelijke bijwerkingen uit te voeren. Er zal
ook verder speciale aandacht worden geschonken aan de milieudimensie. Daartoe zullen statistieken worden ontwikkeld
voor de analyse van het onderlinge verband tussen landbouw en milieu, bijvoorbeeld door verbetering van de statistieken inzake het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, de organische landbouw en de maatregelen voor het
behoud van de biodiversiteit en plattelandshabitats.
Het Technisch actieplan voor de verbetering van de landbouwstatistiek (Tapas) biedt een collectieve en transparante
aanpak om het gebruik van de voor de productie van landbouwstatistieken beschikbare nationale en communautaire
middelen geleidelijk te verbeteren. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de geproduceerde statistieken (bv. opstelling
van modellen, directe toegang door de lidstaten en de Europese instellingen).
Er zullen met het oog op de toekomst twee taken worden opgepakt. De landbouwstatistieken zullen zo worden
gedefinieerd dat ze in de behoeften van het GLB over zeven tot tien jaar voorzien, waarbij rekening zal worden
gehouden met eventuele wijzigingen als gevolg van hervormingen in verband met de ÐAgenda 2000. De werkzaamheden op het gebied van de landbouw- en milieugegevens zullen verder worden uitgebouwd. Met name zal verder
worden gewerkt aan indicatoren voor de integratie van milieubeleid in het GLB en voor operationele landschapsindicatoren. Er zal tevens aandacht worden geschonken aan de groeiende behoefte aan informatie over de consumenten-/
welzijnsaspecten van de landbouw en aan statistische ondersteuning voor het plattelandsontwikkelingsaspect van het
GLB. De conclusies van het uitgebreide, onafhankelijke onderzoek van het huidige systeem zullen worden gebruikt om
de communautaire landbouwstatistiek aan te passen, zodat deze kan voorzien in de nieuwe of veranderende behoeften.
De tweede taak is het een regelmatige stroom van vergelijkbare gegevens, uit officiºle bronnen, tot stand te brengen voor
alle kandidaat-lidstaten.
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Bosbouw
Op dit gebied moet speciale aandacht worden geschonken aan de voortzetting en de verbetering van de werkzaamheden
met internationale organisaties, met name voor de ontwikkeling van specifieke criteria en indicatoren voor milieubeheer
en duurzaam bosbeheer. Parallel hieraan moet ook informatie over het duurzaam beheer van industrieºn in de houtsector worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van deze werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de
gevolgen van de regelingen die in Bonn in het kader van de Overeenkomst van Kyoto zijn getroffen.

Visserij
Bij de toekomstige ontwikkelingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) zal vooral worden gestreefd naar
integratie van de verschillende componenten  van biologische aspecten tot de visstanden  door middel van een
betere controle van de activiteiten van vissersvaartuigen. Voor deze maatregelen zullen waarschijnlijk geen extra gegevens nodig zijn en er zal in de komende jaren vooral worden gestreefd naar versterking en verbetering van de
gegevensstromen op grond van de huidige wetgeving (ten aanzien van volledigheid, actualiteit, consistentie, vergelijkbaarheid en toegankelijkheid).

De sociale en economische gevolgen van de beperking van de activiteiten van vissersvaartuigen en de inkrimping van de
EU-vissersvloot leiden tot een grotere vraag naar gegevens over parameters om de sociale en economische situatie te
beoordelen. Deze ontwikkelingen zullen in de nieuwe onderhandelingen over het GVB in 2002 waarschijnlijk een
belangrijke plaats hebben. Eurostat zal deze onderhandelingen nauwlettend volgen teneinde ervoor te zorgen dat zijn
programma voor de visserijstatistiek blijft voldoen aan de gegevensbehoeften van het GVB.

Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie streven naar:

 toepassing van Tapas voor de stapsgewijze verbetering van de bestaande landbouwstatistieken, voornamelijk wat de
kwaliteit, vergelijkbaarheid, kosteneffectiviteit, vereenvoudiging en actualiteit betreft;

 planning van de ontwikkeling van landbouwstatistieken met het oog op de toekomstige behoeften van het GLB;

 opstelling van indicatoren voor een betere integratie van milieuoverwegingen in het GLB en informatie over de
consumenten-/welzijnsaspecten van de landbouw;

 bijdragen aan de ontwikkeling van vergelijkbare gegevens in de kandidaat-lidstaten;

 consolidatie, verbetering en uitbreiding van de bosbouwstatistiek (indicatoren);

 consolidatie, verbetering en uitbreiding van de kwaliteit van de visserijstatistiek.

Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL II
DE LANDBOUW
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein
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Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

67 Coördinatie en hervorming landbouwstatistiek
68 Bosbouwstatistiek
69 Visserijstatistiek
Andere belangrijke werkthema’s

53 Goederenhandel
70 Duurzame ontwikkeling
72

Regionale statistieken

74 Geografische en lokale informatie

TITEL III
HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL
Implicaties voor de statistiek
De betalingsbalansstatistieken van de EU bieden tamelijk gedetailleerde informatie over de dienstenhandel en de directe
investeringen. Statistieken over de handel van buitenlandse kantoren zijn momenteel in ontwikkeling. Hoewel al deze
statistieken voornamelijk worden ontwikkeld in antwoord op het Algemeen akkoord over de handel in diensten (GATS)
en er daarom op zijn gericht informatie te geven over transacties met landen buiten de Gemeenschap, vinden de
lidstaten het nog steeds essentieel een nationale betalingsbalansstatistiek op te stellen (waarin intracommunautaire
stromen worden opgenomen), ook binnen de Economische en Monetaire Unie. Momenteel bestrijken de geproduceerde
statistieken zowel de extracommunautaire als de intracommunautaire handel en voldoen ze dus aan de behoeften van de
gemeenschappelijke markt. Bij deze informatie bestaat echter het gevaar van onzekerheid. De systemen voor het
verzamelen van betalingsbalansgegevens worden bovendien momenteel geherstructureerd (zie titel VII). De behoeften
van de Commissie op dit gebied moeten daarom opnieuw worden beoordeeld en geformuleerd.

Er zal een stelsel van globaliseringindicatoren worden ingevoerd. Voor de ontwikkeling van dit domein zullen nieuwe
statistische instrumenten gebaseerd op de uitwisseling van gegevens tussen de nationale bureaus voor de statistiek en de
informatieverzameling op Europees niveau als pijler worden gebruikt.

De identificatie van en het toezicht op buitenlandse filialen (FATS) maakt het mogelijk de europeanisering en internationalisatie van de productiesystemen te meten. De statistiek zal zich aan de hand van satellietrekeningen steeds meer
richten op de analyse van duurzaam toerisme en duurzame ontwikkeling.

Het besluit van de Raad inzake audiovisuele statistieken moet worden uitgevoerd. Eurostat zal dus verdergaan met de
consolidatie van de sinds 1999 ondernomen werkzaamheden om een communautaire infrastructuur voor statistische
informatie met betrekking tot de productie van en de handel in audiovisuele en verwante producten. Daarnaast zal er
een wettelijke grondslag voor telecommunicatiestatistieken moeten worden ontwikkeld.

Geleidelijk zal op basis van bestaande of nieuwe enquŒtes een flexibel en aanpasbaar systeem voor het verzamelen van
informatie over indicatoren voor de informatiemaatschappij worden opgezet in overeenstemming met de prioriteiten die
de Raad heeft vastgesteld.

Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie streven naar:

 de ontwikkeling van stabiele en flexibele indicatoren inzake globalisering;

 de ontwikkeling van stabiele en flexibele indicatoren inzake de informatiemaatschappij, met inbegrip van de
audiovisuele diensten;

 vooruitgang op de ontwikkeling van satellietrekeningen op het gebied van het toerisme.
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TITEL IV
VISA, ASIEL, IMMIGRATIE EN ANDERE BELEIDSTERREINEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET VRIJE
VERKEER VAN PERSONEN
Implicaties voor de statistiek
De communautaire bevoegdheden op het gebied van immigratie en asiel zijn vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam
van 1 mei 1999. Op verzoek van de Europese Raad heeft de Commissie in november 2000 twee mededelingen
gepresenteerd teneinde in de Gemeenschap een debat te starten over de langetermijnaspecten van een gemeenschappelijk
EU-beleid. Beide mededelingen gaan in dit verband ook in op de kwestie van de statistiek. De Mededeling over een
communautair immigratiebeleid (1) benadrukt dat er meer informatie over de migratiestromen en -patronen naar en uit
de EU nodig is. De Mededeling over asiel (2) stelt dat voor de vaststelling en uitvoering van het gemeenschappelijk
Europees asielsysteem een grondige analyse nodig is van de omvang en oorsprong van de migratiestromen, en van de
kenmerken van verzoeken om bescherming en de reactie daarop. De uitbreiding van de Unie en de ontwikkeling van
samenwerking met de landen van het Middellandse-Zeegebied zullen de behoefte aan statistische informatie op deze
gebieden alleen maar doen toenemen.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie:
 in samenwerking met de nationale autoriteiten een meer gestandaardiseerde nomenclatuur op het gebied van
migratie en asiel ontwikkelen;
 het arsenaal en de kwaliteit van de statistieken op dit gebied vergroten om te voorzien in de eerste behoeften die de
Commissie in haar mededelingen over dit onderwerp heeft aangegeven.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output

Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL IV
VISA, ASIEL, IMMIGRATIE EN ANDERE BELEIDSTERREINEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET
VRIJE VERKEER VAN PERSONEN
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

31 Bevolking

(1) Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een communautair immigratiebeleid, 22 november 2000
(COM (2000) 757 def.).
(2) Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement ÐNaar een gemeenschappelijke asielprocedure en een in de
gehele Unie geldige uniforme status voor personen aan wie asiel wordt verleend, 22 november 2000 (COM(2000) 755 def.).
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TITEL V
VERVOER
Implicaties voor de statistiek
Ter ondersteuning van het gemeenschappelijk vervoerbeleid (artikelen 70-80) en de vervoerscomponent van de transEuropese netwerken (TEN’s) (artikelen 154-156) zijn communautaire vervoersstatistieken nodig.
Vervoer vormt tevens een belangrijk onderdeel van het communautaire regionale en milieubeleid (zie de titels XVII en
XIX). Er zal in het bijzonder aandacht moeten worden besteed aan indicatoren van een duurzame ontwikkeling.
De communautaire statistieken dienen een uitgebreid informatiesysteem voor het vervoer te vormen, inclusief gegevens
over goederen- en passagierstromen, infrastructuur, materieel, verkeersstromen, persoonlijke mobiliteit, veiligheid, energieverbruik en milieueffecten, alsmede gegevens over vervoerskosten en -prijzen en vervoersondernemingen. Een belangrijke doelstelling is de verschuiving van de nadruk naar andere vervoerswijzen; railvervoer en kort vervoer over zee in
plaats van wegvervoer, zodat de huidige koppeling tussen economische groei en toenemend wegverkeer wordt verbroken. Er moeten, zowel voor passagiers als voor vracht, betere statistieken worden geleverd voor de wijze van vervoer,
waarbij rekening wordt gehouden met alle vervoerswijzen en de actualiteit moet worden vergroot.
De openstelling van vervoersmarkten voor concurrentie vraagt om objectieve statistische gegevens om de ontwikkelingen in deze markten te volgen en de gevolgen van deze ontwikkelingen op de werkgelegenheid en werkomstandigheden
bij vervoersondernemingen en op de economische levensvatbaarheid van deze bedrijven te kunnen beoordelen. Voorts
zal hierdoor de vraag naar statistische indicatoren met betrekking tot de veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening
toenemen. De marktontwikkeling maakt het noodzakelijk statistische gegevens over vrachtvervoer te verzamelen die
minder gericht zijn op ØØn vervoerswijze, maar informatie geven over de complete intermodale vervoersketen en over
het goederenvervoer vanuit het marktperspectief.
Om de relatie tussen vervoer en milieu te kunnen volgen zullen de kwaliteit en de dekking op alle gebieden van de
vervoersgegevens moeten verbeteren, en ook zullen er enkele specifieke behoeften aan aanvullende gegevens ontstaan,
bijvoorbeeld over persoonlijke mobiliteit en vervoermaterieel. Er zal moeten worden gereageerd op de toenemende
vraag, voor alle vervoerswijzen, naar verkeersgegevens in voertuigkilometers, omdat dergelijke gegevens erg belangrijk
zijn voor het volgen van de verkeerscongestie en de emissie van uitlaatgassen.
Het blijvend hoge investeringsniveau in de Europese vervoersinfrastructuur, en in het bijzonder in de trans-Europese
vervoersnetwerken (TEN’s), zal leiden tot specifieke behoeften aan statistieken inzake de infrastructuur en inzake markttrends. Voor de TEN’s en het communautaire regionale beleid zal vraag blijven bestaan naar meer ruimtelijk uitgesplitste
gegevens over vervoersnetwerken en -stromen, die als een integraal deel van het totale informatiesysteem voor het
vervoer moeten worden gezien.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie streven naar:
 uitbreiding van de dekking van de communautaire vervoersstatistieken tot alle vervoerswijzen en alle typen informatie;
 waar nodig, verdere aanpassing en voltooiing van de rechtsgrond voor vervoersstatistieken;
 bevordering van het verzamelen van aanvullende statistieken over intermodale vervoersketens en van de aanvullende
gegevens die nodig zijn voor toezicht op de integratie van milieuoverwegingen in het vervoerbeleid (TERM).
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL V
VERVOER
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

48 Vervoer
72

Regionale statistieken
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Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

Andere belangrijke werkthema’s

44

Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen

45 Energie
49 Informatiemaatschappij
50 Toerisme
53 Goederenhandel
61

Bodemgebruik en landschap

70 Duurzame ontwikkeling
71 Milieustatistiek
74 Geografische en lokale informatie

TITEL VI
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING, DE BELASTINGEN EN DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN
Er is geen direct statistisch programma nodig. De statistische informatie voor deze titel wordt voorzover nodig afgeleid
uit de gegevens en indicatoren die voor andere titels in het programma worden opgesteld.

Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL VI
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS BETREFFENDE DE
MEDEDINGING, DE BELASTINGEN EN DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

32 Arbeidsmarkt
53 Goederenhandel

Andere belangrijke werkthema’s

44

Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen

45 Energie
48 Vervoer
49 Informatiemaatschappij
63 Agromonetaire statistieken
64 Plantaardige productie
65 Dierlijke productie
66 Statistieken agro-industrie

TITEL VII
ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID
Implicaties voor de statistiek
Voor de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie is een zeer nauwkeurige statistische controle vereist
om de coördinatie van het macro-economische beleid en de monetaire beleidsfuncties van het Europees Stelsel van
centrale banken te ondersteunen. Het stabiliteits- en groeipact stelt nieuwe statistische eisen. Ondertussen blijft het
belangrijk de mate van economische convergentie van de lidstaten te meten.
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Om statistieken met de nodige diepgang, vergelijkbaarheid, actualiteit en frequentie voor de coördinatie van het macroeconomische beleid en ter ondersteuning van de monetaire beleidsfuncties van het Europees Stelsel van centrale banken
te verschaffen, zullen de werkzaamheden op het gebied van conjunctuurindicatoren betreffende de vraag, de output, de
arbeidsmarkt, prijzen en kosten worden voortgezet. Er zullen nieuwe methoden worden toegepast (bijvoorbeeld flashschattingen, nowcasting enz.) om de dienstverlening aan conjunctuuranalisten te verbeteren. Deze werkzaamheden
zullen een aanvulling vormen op de verdere ontwikkeling van monetaire en financiºle indicatoren.
In het kader van het Actieplan voor de statistische eisen van de EMU is een permanente verbetering van de actualiteit en
dekking van gegevens noodzakelijk. Voor de berekening van eurozone-aggregaten op zo kort mogelijke termijn moeten
snel nationale kwartaalrekeningen worden opgesteld en flash-schattingen worden uitgevoerd. Voorts zal veel werk
moeten worden verricht op het gebied van niet-financiºle en financiºle kwartaalrekeningen voor institutionele sectoren
die volledig consistent zijn met de jaarrekeningen en met de gegevens over de conjunctuur van de overheidsfinanciºn.
Het verzoek om in de financiºle rekeningen informatie over kruisverbanden tussen de sectoren op te nemen, kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de analyse van het monetair beleid. Deze informatie moet gedurende de looptijd van dit
vijfjarenprogramma stapsgewijs worden verzameld.
Gedurende de looptijd van dit programma, 2003-2007, zal de uitbreiding van de EU van vijftien naar twintig of meer
leden naar verwachting de belangrijkste gebeurtenis zijn. Deze gebeurtenis zal een aanzienlijke hoeveelheid werk met
zich meebrengen op het gebied van de gegevensverstrekking door de nieuwe leden en de validatie daarvan door
Eurostat. Om het beleid van de Commissie op het punt van de uitbreiding volledig te kunnen ondersteunen, zal bijstand
aan de kandidaat-lidstaten worden nagestreefd en ontwikkeld, teneinde de beschikbaarheid, kwaliteit, actualiteit en
vergelijkbaarheid van de gegevens te garanderen.
Voor alle lidstaten zal meer aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de gegevens, zowel in constante als in lopende
prijzen. EØn van de administratieve toepassingen, namelijk de eigen middelen op basis van brutonationaalinkomen,
maakt 60 % van de EU-begroting uit. Een goot deel van de taak zal bestaan uit voortzetting en aanvulling van de
inspanningen die tot nu toe zijn geleverd om de statistieken inzake de convergentiecriteria te harmoniseren. Voor de
handhaving van de prijsstabiliteit (artikel 105 van het EG-Verdrag) en de verstrekking van informatie voor het monetair
beleid van de ECB inzake de eurozone dient ingevolge Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad de kwaliteit van de
geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP’s) te worden gehandhaafd en verder te worden verbeterd.
De GICP-methoden moeten worden aangevuld en geconsolideerd in het kader van de bovengenoemde GICP-verordening
van de Raad.
Het toezicht op de begrotingssituatie en op de overheidsschuld (artikel 104 van het EG-Verdrag en het stabiliteits- en
groeipact dat in Dublin is overeengekomen) zal worden gebaseerd op de rekeningen van de overheid die aan de hand
van de door Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad goedgekeurde ESR 1995-methoden zijn opgesteld. De harmonisatie en vergelijkbaarheid zullen in het oog worden gehouden, teneinde ervoor te zorgen dat voor de institutionele
beleidsvormers uitstekende, vergelijkbare statistische instrumenten beschikbaar zijn en dat vertekeningen bij de beoordeling van de begrotingssituatie van elke lidstaat worden vermeden.
In verband met het toezicht op de economische situatie van de lidstaten overeenkomstig artikel 103 van het Verdrag
neemt de behoefte toe het bestaande gegevensoverdrachtsprogramma voor nationale rekeningen volledig conform de
verordening van de Raad over ESR 1995 te implementeren  vooral wat de actualiteit en dekking betreft  en dit
programma stapsgewijs door middel van herziening en uitbreiding van de geldende wetgeving naar nieuwe gebieden uit
te breiden.
De werkzaamheden op het gebied van de opstelling van de hoofdaggregaten van de rekeningen in koopkrachtpariteiten
zullen worden voortgezet. De herziening van de methodiek voor de koopkrachtpariteiten met als doel de resultaten
betrouwbaarder te maken voor vergelijkende analyses, waarmee in de loop van het vorige vijfjarig programma een
aanvang is gemaakt, dient te worden afgesloten met de vaststelling van de verordening van de Raad betreffende
koopkrachtpariteiten.
De totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie heeft aanzienlijke gevolgen voor de betalingsbalansstatistieken. Van bijzonder belang zijn in dit verband de drempels voor verslaglegging, die, indien de wijzigingsplannen
doorgaan, veel ontwikkelingswerk vergen om handhaving van de kwaliteit van deze gegevens te waarborgen. Veel landen
van de Europese Unie (vooral die landen waar rapportages van banken de belangrijkste informatiebron zijn voor de
samenstellers van betalingsbalansstatistieken) zijn momenteel bezig hun systemen voor het verkrijgen van betalingsbalansgegevens aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. De werkzaamheden zullen de komende jaren worden
voortgezet teneinde te kunnen garanderen dat de lidstaten de Europese instellingen relevante gegevens van goede
kwaliteit blijven leveren, vooral betreffende de dienstenhandel, de buitenlandse directe investeringen en de handel
met buitenlandse filialen. Ook het verzamelen (en de analyse) van gegevens uit de kandidaat-lidstaten zal prioriteit
krijgen. Verscheidene diensten van de Commissie vragen om deze gegevens, vooral die welke zich bezighouden met
economisch toezicht, handelspolitiek en buitenlandse betrekkingen.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie streven naar:
 de ontwikkeling en productie van statistieken in het kader van het EMU-actieplan voor de coördinatie van het
macro-economisch en het monetair beleid, voor het stabiliteits- en groeipact en voor de voortgezette toetsing van de
economische convergentie;
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 intensivering van de uitvoering van de verordening inzake het Europees systeem van rekeningen (ESR 1995);
 herziening van het systeem voor de verzameling van betalingsbalansgegevens.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL VII
ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

32 Arbeidsmarkt
40 Economische jaarrekeningen
41

Kwartaalrekeningen

42 Financiºle rekeningen
44

Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen

52 Geld en financiºn
54 Dienstenhandel en betalingsbalans
55 Prijzen
57
Andere belangrijke werkthema’s

Statistieken voor conjunctuuranalyse

53 Goederenhandel

TITEL VIII
WERKGELEGENHEID
Implicaties voor de statistiek
De richting van de arbeidskrachtenstatistiek van de EU zal door de volgende politieke processen worden bepaald: de
uitbreiding van de EU, de Europese werkgelegenheidsstrategie, de Economische en Monetaire Unie en de benchmarkstudie (met structurele indicatoren die elk jaar in het voorjaar aan de Europese Raad zullen worden aangeboden).
De arbeidskrachtenstatistiek wordt grotendeels geregeld door verordeningen van de EU. Daardoor zullen de kandidaatlidstaten voor 2003 al grote stappen hebben gezet om aan de EU-eisen te voldoen. De uitdaging voor de periode
2003-2007 is het bereiken van volledige naleving, regelmatige gegevensoverdracht en het gelijke tred houden met
nieuwe ontwikkelingen.
Door voor de werkloosheidscijfers nieuwe doelstellingen vast te stellen die in 2005 en 2010 moeten worden gehaald,
heeft de Europese Raad meer aangedrongen op de noodzaak toezicht op de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie en in het bijzonder de jaarlijkse uitvoering van de werkgelegenheidsrichtsnoeren. Dit toezicht betreft ook
de doorlopende arbeidskrachtenenquŒte en de aanpassing van de lijst van variabelen van die enquŒte (zodat deze met
name nieuwe arbeidsregelingen, de kwaliteit van werk, zorgfaciliteiten, kinderdagverblijven en levenslang leren bestrijkt).
Voor het toezicht zullen frequentere en completere statistieken nodig zijn om de genderkloof (met name de inkomenskloof voor alle economische activiteiten) en de kloof tussen vraag en aanbod van vaardigheden te meten. Daarvoor zijn
structurele inkomstenstatistieken en een communautaire vacature-enquŒte nodig.
In een gebied groot gebied als de EMU is de ontwikkeling van de loonkosten de belangrijkste potentiºle inflatoire kracht,
die daarom in het oog moet worden gehouden door middel van snelle conjunctuurstatistieken van hoge kwaliteit. De
uitvoering van de Verordening betreffende de loonkostenindex en de voortdurende verbetering van de conjunctuurstatistieken inzake de loonkosten zijn van het grootste belang, net als een betere meting van de arbeidsproductiviteit
(waarvoor betere statistieken van het arbeidsvolume nodig zijn).
Samenvatting
 uitvoering van een doorlopende arbeidskrachtenenquŒte die voor alle lidstaten kwartaalresultaten oplevert;
 harmonisatie van een deel van de vragenlijsten;
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 verzamelen en analyseren van de resultaten van de enquŒte naar de structuur van de verdiende lonen van 2002;

 uitvoering van de NACE M-N-O bestrijkende enquŒte betreffende de loonkosten van 2004;

 volledige uitvoering van de verordening van de Raad betreffende de loonkostenindex;

 uitvoering van de enquŒte naar de structuur van de lonen van 2006;

 opzetten van een doelsysteem voor Europese loonkostenstatistieken;

 uitvoering van de verordening van de Raad betreffende de vacature-enquŒte die in 2002 moet worden vastgesteld.

Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL VIII
WERKGELEGENHEID
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

32 Arbeidsmarkt
33 Onderwijs
35 Gezondheid en veiligheid
36 Inkomensverdeling en levensomstandigheden
37 Sociale bescherming

Andere belangrijke werkthema’s

44

Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen

49 Informatiemaatschappij
50 Toerisme
63 Agromonetaire statistieken

TITEL IX
GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK
Implicaties voor de statistiek
Artikel 133 van het EG-Verdrag legt de verantwoordelijkheid voor het voeren van onderhandelingen over handelsakkoorden met derde landen bij de Europese Commissie. Deze verantwoordelijkheid betreft ook de akkoorden over de
handel in diensten (GATS). Daarvoor zijn gegevens van goede kwaliteit essentieel.
In de komende jaren zullen de werkzaamheden worden voortgezet om te garanderen dat de gegevens over de grensoverschrijdende dienstenhandel (zowel geografisch uitgesplitst als wat de verschillende componenten betreft), buitenlandse directe investeringen en handel met buitenlandse filialen aan de kwaliteitsnormen blijven voldoen en de mate van
detaillering en harmonisatie houden die de met de uitvoering van de handelspolitiek belaste diensten van de Commissie
verlangen.
De Doha-ronde, die in november 2001 van start ging, maakt duurzame ontwikkeling en de gevolgen van het gemeenschappelijke handelsbeleid voor ontwikkelingslanden tot een centraal thema. De verzameling van mondiale gegevens
moet worden gecoördineerd.
Ook het verzamelen en analyseren van gegevens van de kandidaat-lidstaten zal de komende jaren de hoogste prioriteit
hebben. Verder zal worden gewerkt aan de coördinatie van de methodologische discussie tussen de lidstaten, hoewel er
op dit gebied al een aanzienlijke mate van harmonisatie is bereikt. Communautaire betalingsbalansstatistieken zijn
daarnaast onmisbaar om een algemene betalingsbalans voor de EU te krijgen.
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De werkzaamheden op het gebied van de harmonisering van de statistische regels zullen worden voortgezet binnen een
methodologisch kader dat meer in overeenstemming is met de internationale aanbevelingen die onlangs zijn aangenomen door de Verenigde Naties. De statistische informatie zal worden verbeterd door efficiºnter gebruik te maken van
de inhoud van douaneaangiften en er zal rekening worden gehouden met de behoeften die voortvloeien uit veranderingen in de Europese Unie en de internationale handel (uitbreiding, globalisering, liberalisering van de handel). Er zal
tevens actie worden ondernomen om de betrouwbaarheid van de statistieken over invoer- en uitvoerprijzen te verbeteren, om zo de buitenlandse concurrentiepositie van de producten van de Unie beter te kunnen meten.

Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie streven naar:

 stapsgewijze integratie van de gegevens van de kandidaat-lidstaten;

 aanpassing en verbetering van de systemen voor het verzamelen en opstellen van gegevens;

 verbetering en verdere ontwikkeling van het methodologisch kader, waarbij rekening zal worden gehouden met de
internationale aanbevelingen, de nieuwe informatiebehoeften en de ontwikkeling van de situatie op economisch en
douanegebied;

 Verruiming van het gebruik van bestaande gegevens en analyses over een wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL IX
GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

53 Goederenhandel
54 Dienstenhandel en betalingsbalans

Andere belangrijke werkthema’s

19 Statistische samenwerking met de kandidaat-lidstaten
21 Statistische samenwerking met andere derde landen
42 Financiºle rekeningen
52 Geld en financiºn

TITEL X
DOUANESAMENWERKING
Er is geen direct statistisch programma nodig. De statistische informatie voor deze titel wordt voorzover nodig afgeleid
uit de gegevens en indicatoren die voor andere titels in het programma worden opgesteld.
TITEL XI
SOCIALE POLITIEK, ONDERWIJS, BEROEPSOPLEIDING EN JEUGD
Implicaties voor de statistiek
Gedurende deze programmaperiode zal een coherente strategie worden ontwikkeld om de beschikbaarheid van een
complete set indicatoren voor alle sociale terreinen te verzekeren. De werkzaamheden zullen zorgvuldig worden
gecoördineerd met de in titel VIII genoemde maatregelen. De kwaliteit van de bestaande informatie zal worden verbeterd
en er zullen nieuwe indicatoren worden ingevoerd voor gebieden die prioritair zijn verklaard, zoals sociale uitsluiting en
levenslang leren. In het kader van het tijdens de Europese Raad van Stockholm geratificeerde ÐVerslag over de concrete
doelstellingen voor de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels zal een nauwe samenwerking tussen het DG EAC en
Eurostat worden nagestreefd. Afgezien van de voortzetting van de statistische werkzaamheden ten aanzien van de voor
2002 vastgestelde drie prioriteiten (basisvaardigheden, informatie- en communicatietechnologie, wiskunde en technologie) zal de tenuitvoerlegging van andere doeleinden ook nieuw werk meebrengen. Er moeten indicatoren worden
ontwikkeld waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, of alleen gegevens die niet aan de noodzakelijke kwaliteitscriteria
voldoen, maar die wel van wezenlijk belang zijn om de doelstellingen te bereiken.
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De reikwijdte van de sociale statistieken zal geografisch moeten worden uitgebreid tot alle kandidaat-lidstaten en tevens
tot gebieden die buiten Europa liggen, zoals de Medstat-landen. De benchmark voor deze ontwikkeling zijn de demografische gegevens; naarmate de resultaten van de volkstelling van 2001 worden verwerkt en gepubliceerd, zal dit proces
worden opgenomen in het programma van regelmatige bijwerkingen en voorbereidingen voor de volgende ronde,
waarbij een geharmoniseerde aanpak in het hele hierboven beschreven, uitgebreide geografische gebied zal worden
bevorderd. Daarnaast zullen er ook bevolkingsprognoses voor het hele gebied op nationaal niveau nodig zijn.
Het thema Ðlevenslang leren zal gedurende deze hele periode een belangrijke plaats innemen, aangezien door de
economische veranderingen de beroeps- en sociale vaardigheden voortdurend moeten worden bijgewerkt. Voor het
economische, werkgelegenheids- en onderwijsbeleid zal een uitgebreid stelsel van Ðleerstatistieken nodig zijn, waarbij
speciale aandacht moet worden geschonken aan de overheids- en particuliere investeringen in het onderwijs. De huidige
beschikbare informatie over onderwijs en opleiding zal moeten worden aangevuld met meer gegevens over volwassenenonderwijs.
De mededeling die de Commissie in 2002 zal doen over een nieuwe communautaire strategie op het gebied van
gezondheid en veiligheid op het werk vraagt om de volledige uitvoering van de laatste fase van de Europese statistieken
inzake arbeidsongevallen (ESAO) en de eerste fase van de Europese statistieken inzake beroepsziekten (EODS). Daarnaast
zullen indicatoren voor de kwaliteit van het werk, werkgerelateerde gezondheidsproblemen en de sociaal-economische
kosten van gezondheid en veiligheid op het werk verder worden ontwikkeld.
In het kader van artikel 13 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de actie ter bestrijding van
discriminatie zullen methoden worden uitgewerkt om regelmatig statistieken te verschaffen over de integratie van
gehandicapten in de maatschappij.
Naar verwachting zullen belangrijke sociale veranderingen, waarvan de meeste nu al merkbaar zijn (bv. in de bevolkingspiramide, de structuur van de huishoudens, migratietrends, werkpatronen, onderwijssystemen), zich gedurende de
looptijd van dit programma voortzetten en zal er naast de bovengenoemde instrumenten een nieuw type instrument
nodig zijn. De EU-statistiek van inkomen en levensomstandigheden (EU-SILC) zal worden gebaseerd op een uitgebreide
verzameling bronnen en op de ervaringen die in de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn opgedaan met de
uitvoering van de opeenvolgende rondes van het Panel van huishoudens van de Europese Gemeenschap. Zij zullen
worden ingevoerd om uiteenlopende informatie over de levensomstandigheden van de Europese burgers te kunnen
verstrekken in de looptijd van dit vijfjarenprogramma en daarna.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie:
 een coherente strategie ontwikkelen die de beschikbaarheid van een complete set indicatoren voor alle sociale
gebieden garandeert;
 door middel van nieuw ontwikkelde indicatoren regelmatig informatie verstrekken over de levensomstandigheden
van burgers.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XI
SOCIALE POLITIEK, ONDERWIJS, BEROEPSOPLEIDING EN JEUGD
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

31 Bevolking
32 Arbeidsmarkt
33 Onderwijs
35 Gezondheid en veiligheid
36 Inkomensverdeling en levensomstandigheden
37 Sociale bescherming
38 Overige werkzaamheden op het gebied van sociale
en bevolkingsstatistieken (huisvestingsstatistiek)
72

Andere belangrijke werkthema’s

Regionale statistieken

70 Duurzame ontwikkeling
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TITEL XII
CULTUUR
Implicaties voor de statistiek
Het communautaire optreden op cultureel gebied is gebaseerd op artikel 151 van het EG-Verdrag. Verbetering van de
kennis en verspreiding van informatie over belangrijke culturele aspecten van Europeanen vormen een belangrijk
element in de bevoegdheden van de Gemeenschap op dit gebied. Er is bovendien duidelijk bepaald dat de Gemeenschap
bij de vaststelling en tenuitvoerlegging van haar beleid als geheel rekening dient te houden met culturele aspecten.
In het kader van het communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007 zal bij de culturele statistieken
prioriteit worden gegeven aan de consolidatie van de testwerkzaamheden op het gebied van de werkgelegenheid in de
cultuur, de deelname aan culturele activiteiten en de statistiek van de uitgaven voor cultuur. Tegelijkertijd zal het
statistisch programma in nauwe samenwerking met de lidstaten en andere bevoegde internationale organisaties methodologische werkzaamheden en de ontwikkeling van statistieken met betrekking tot het rendement van investeringen in
de cultuur ondersteunen. Er zal speciaal aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling van internationale methodieken voor de statistische meting en analyse van het mogelijke effect dat deelname aan culturele activiteiten kan hebben
op sociale doelen, zoals verhoging van de onderwijsniveaus en werkgelegenheidscijfers, terugdringing van misdaad en
ongelijkheden op gezondheidsgebied.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie:
 de bestaande statistische informatie over cultuur consolideren;
 methodieken ontwikkelen en implementeren om de effecten van cultuur op de maatschappij te meten.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XII
CULTUR
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

34 Cultuur

Andere belangrijke werkthema’s

49 Informatiemaatschappij

TITEL XIII
VOLKSGEZONDHEID
Implicaties voor de statistiek
Volgens artikel 152 van het EG-Verdrag behoort tot het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid onder meer het verstrekken van gezondheidsinformatie. Binnen het Europees statistisch systeem is ter
ondersteuning van de communautaire actieprogramma’s op het gebied van de volksgezondheid een statistisch kader
voor de volksgezondheid vastgesteld, dat onder andere de gezondheidstoestand, gezondheidsdeterminanten en gezondheidszorgmiddelen betreft. De vaststelling van het nieuwe communautaire actieprogramma op het gebied van de
volksgezondheid (1), het statistische element van de gezondheidsinformatie zal in het kader van het communautair
statistisch programma verder worden ontwikkeld, met inbegrip van het verzamelen van gegevens die, waar nodig,
zullen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, geografische locatie en inkomensniveau. Gedurende de periode
2003-2007 zullen de activiteiten betreffende de verdere ontwikkeling van de volksgezondheidsstatistieken worden
voortgezet teneinde een antwoord te geven op de specifieke behoeften die voortvloeien uit het nieuwe actieprogramma
op het gebied van de volksgezondheid. Er zal aandacht moeten worden besteed aan de bijzondere behoefte aan
indicatoren van een duurzame ontwikkeling.
De algemene nadruk zal liggen op versterking van de infrastructuur voor het basisstelsel van volksgezondheidsstatistieken (op het niveau van de lidstaten en op EU-niveau), op harmonisatie en verbetering van de vergelijkbaarheid van de
bestaande gegevens in samenwerking met internationale organisaties met bevoegdheden op het gebied van de volksgezondheid (WHO en OESO).
Om consistentie en complementariteit te kunnen verzekeren zullen onder het onderhavige programma ook speciale
activiteiten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat basisbegrippen, definities en classificaties inzake gezondheidsstatistieken voor het hele gebied van de gezondheidsinformatie zullen worden gebruikt.
(1) Mededeling van de Commissie over de gezondheidsstrategie van de Europese Gemeenschap, en een voorstel voor een besluit van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid
(2001-2006)  COM(2000) 285 def. van 16 mei 2000.
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Conform de relevante overeenkomsten met de betrokken landen zal het waarnemingsgebied van de volksgezondheidsstatistieken stap voor stap worden uitgebreid tot alle kandidaat-lidstaten.

Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie:

 de set gezondheidsstatistieken verder ontwikkelen teneinde te voorzien in de specifieke behoeften die kunnen
voortvloeien uit het actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid;

 de infrastructuur voor het basisstelsel van volksgezondheidsstatistieken versterken.

Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XIII
VOLKSGEZONDHEID
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

35 Gezondheid en veiligheid
37 Sociale bescherming

Andere belangrijke werkthema’s

39 Consumentenbescherming
70 Duurzame ontwikkeling

TITEL XIV
CONSUMENTENBESCHERMING
Implicaties voor de statistiek
Consumentenbeleid heeft de afgelopen jaren binnen de EG-instellingen een veel prominentere plaats gekregen (artikel
153 van het EG-Verdrag).
De Commissie heeft een Actieplan voor het consumentenbeleid 1999-2001 opgesteld, dat zal worden gevolgd door
activiteiten ten behoeve van de consumenten. Het huidige actieplan ondervindt net als zijn voorgangers hinder van de
beperkte beschikbaarheid van de gegevens die nodig zijn om tot een geïnformeerd oordeel te komen. Thans wordt
gewerkt aan het Actieplan voor het consumentenbeleid 2002-2005. Hierin zal de nadruk worden gelegd op een
systematischer ontwikkeling op uitgebreidere schaal van een geschikte Ðkennisbasis als onmisbaar instrument ter ondersteuning van de beleidsvorming.
De inspanningen van Eurostat op dit gebied zijn erop gericht statistische gegevens te verschaffen die over het algemeen
voor het publiek van belang zijn, en die licht werpen op consumptie- en consumentenaangelegenheden op Europees,
nationaal en regionaal niveau.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zal de Commissie:
 statistieken voor de consumentenbescherming in een gebruiksvriendelijker vorm beschikbaar stellen, met name in
publicaties;
 methodologische steun op het gebied van ongevallen in en om de woning blijven verlenen;
 bij alle relevante statistische werkthema’s aandacht besteden aan de consumentenbescherming;
 verzekeren dat bij het opstellen van nieuw statistisch beleid rekening wordt gehouden met aspecten van de consumentenbescherming;
 bij de statistische diensten in de lidstaten de ontwikkeling van statistieken inzake consumentenbescherming bevorderen.
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Behoeften voor het beleid en Eurostat-output

Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XIV
CONSUMENTENBESCHERMING
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

36 Inkomensverdeling en levensomstandigheden
39 Consumentenbescherming

Andere belangrijke werkthema’s

61

Bodemgebruik en landschap

64 Plantaardige productie
65 Dierlijke productie
66 Statistieken agro-industrie
69 Visserijstatistiek
70 Duurzame ontwikkeling

TITEL XV
TRANS-EUROPESE NETWERKEN
Er is geen direct statistisch programma nodig. De statistische informatie voor deze titel wordt voorzover nodig afgeleid
uit de gegevens en indicatoren die voor andere titels in het programma worden opgesteld.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XV
TRANS-EUROPESE NETWERKEN
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

48 Vervoer
49 Informatiemaatschappij

Andere belangrijke werkthema’s

45 Energie
53 Goederenhandel
61

Bodemgebruik en landschap

71 Milieustatistiek
72

Regionale statistieken

73

Wetenschap en technologie

74 Geografische en lokale informatie

TITEL XVI
INDUSTRIE
Implicaties voor de statistiek
De statistische werkzaamheden op het gebied van de industrie in ruime zin (waaronder met name de bouw, diensten,
energie en voedingsmiddelen) zullen vooral zijn gericht op ondersteuning van het beleid dat is vastgesteld op basis van
het Verdrag van Amsterdam en tijdens diverse latere toppen (met name de Top van Lissabon van maart 2000). Deze
ontwikkelingen zijn in het bijzonder gepland op het gebied van de globalisering, de interne en externe organisatie van
bedrijven (en meer in het algemeen het productiesysteem), alsmede de samenwerking tussen bedrijven, ondernemingsgeest en bestuursmentaliteit, vraag en tot slot werkgelegenheid en personeel.
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De eerste prioriteit is de tenuitvoerlegging van de verschillende verordeningen betreffende bedrijfsstatistieken. Er zal in
het bijzonder aandacht worden geschonken aan de kwaliteit van de resultaten.

Teneinde de structurele veranderingen in de industrie te volgen, zal in nauwe samenwerking met de nationale statistische
systemen worden gewerkt aan een programma voor de ontwikkeling van de bedrijfsstatistieken. Deze ontwikkeling
behelst de aanpassing van bestaande verordeningen en steun voor de belangrijkste Europese beleidsterreinen, met name
de interne markt, de uitbreiding, het economisch en monetair beleid, de informatiemaatschappij en werkgelegenheid,
alsmede ondersteuning van de structurele indicatoren die ten grondslag liggen aan het jaarverslag van de Unie.

Eurostat zal samen met de lidstaten de mogelijkheden van een maximale rationalisatie van de nationale methoden voor
gegevensverkrijging en de coördinatie van deze methoden bestuderen, teneinde de belasting voor ondernemingen zo veel
mogelijk te beperken. Er zal met name worden geprobeerd de interne markt beter te analyseren met behulp van de
bestaande of nog te ontwikkelen statistische instrumenten, in het bijzonder met Prodcom (en vergelijkbare ontwikkelingen op het gebied van de diensten).

Energie
Op het gebied van de energiestatistieken zal worden gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de energiebalansen,
vooral op het gebied van het verbruik, teneinde beter te kunnen inspelen op de behoeften die voorvloeien uit de
toezichtmechanismen voor emissies van broeikasgassen. Het huidige systeem zal worden uitgebreid om beter antwoord
te kunnen geven op vragen rond duurzame ontwikkeling (energie-efficiºntie, gecombineerde energieproductie, hernieuwbare hulpbronnen); de effectiviteit van concurrentie in geliberaliseerde markten en de gevolgen daarvan voor consumenten en de energie-industrie zullen worden gevolgd.

Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit vijfjarenprogramma zullen de werkzaamheden zijn gericht op:

 verbetering van het systeem voor de ontwikkeling van structurele bedrijfsstatistieken die zijn gebaseerd op de
behoeften van het beleid en snel kunnen reageren op veranderende factoren zoals milieu, beleid en gebruikers;

 instandhouding van de benodigde infrastructuur, zoals ondernemingsregisters en classificaties;

 aandacht voor de kwaliteitsbeoordeling en -verbetering van de geproduceerde gegevens.

Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XVI
INDUSTRIE
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

44

Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen

45 Energie
66 Statistieken agro-industrie
Andere belangrijke werkthema’s

49 Informatiemaatschappij
51

Ondernemingsregisters

53 Goederenhandel
70 Duurzame ontwikkeling
71 Milieustatistiek
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TITEL XVII
ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG
Implicaties voor de statistiek
Een van de hoofdcomponenten van het bouwwerk van de Europese Unie is het rechtzetten van sociale en regionale
onevenwichtigheden. Dit is zelfs het hoofddoel van de structuurfondsen. Sinds de hervorming van de structuurfondsen
in 1988 voert de Commissie een geïntegreerd beleid om sociale en economische samenhang tot stand te brengen. In dat
kader spelen regionale statistieken een essentiºle rol bij de tenuitvoerlegging van beslissingen: op basis van sociaaleconomische criteria met betrekking tot vastgestelde drempels wordt bepaald of gebieden in aanmerking komen voor
steun krachtens de regionale doelstellingen, en op basis van statistische indicatoren wordt objectief vastgesteld hoeveel
financiºle steun aan lidstaten wordt toegekend. Daarnaast zijn evaluatie van de gevolgen van het communautair beleid
op regionaal niveau en kwantificering van regionale dispariteiten alleen mogelijk indien uitgebreide regionale statistieken
beschikbaar en toegankelijk zijn.
Voor de regelmatige evaluatieverslagen van de Commissie (ÐVerslag over de economische en sociale cohesie (1)) over de
sociaal-economische ontwikkeling van de regio’s is een grote hoeveelheid statistische informatie vereist. Stedelijke
vraagstukken verdienen bijzondere aandacht, aangezien de beleidsvormers in toenemende mate vragen om een evaluatie
van de kwaliteit van leven in de steden van Europa. Zij zullen hun optreden moeten baseren op vergelijkbare gegevens
over alle steden in de EU. De mededelingen van de Commissie in 1997 (ÐAanzet tot een actieve benadering van de
steden in de Europese Unie) en 1998 (ÐActiekader voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie) hebben
deze behoefte aan beter vergelijkbare informatie nog eens speciaal onder de aandacht gebracht.
De werkzaamheden die in het kader van het statistisch programma voor 2003-2007 zullen worden ondernomen,
worden derhalve in grote mate bepaald door de vorm van het regionaal beleid van de Gemeenschap binnen een
uitgebreide Europese Unie en door de nieuwe programmaperiode voor de structuurfondsen. Het derde cohesieverslag
moet begin 2004 door de Commissie worden goedgekeurd, en de conclusies van dit verslag zullen ook nog in 2004 (als
ontwerp-verordeningen) ten uitvoer worden gebracht. Er zullen onder meer bevolkingsprognoses op regionaal niveau en
gegevens over regionale demografie nodig zijn.
Geografische informatie
Een groot aantal directoraten-generaal van de Commissie maakt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun beleid
gebruik van geografische informatiesystemen. Deze trend zal de komende paar jaar steeds duidelijker zichtbaar worden,
omdat de techniek wordt verbeterd en gegevens op ruimere schaal beschikbaar komen. De initiatieven inzake een
Europese ruimtelijke data-infrastructuur zullen tot nieuwe uitdagingen op dit gebied leiden. Eurostat moet, als beheerder
van de referentiegegevensbank van de Commissie, deze uitdagingen oppakken.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zullen de werkzaamheden zijn gericht op:
 de implementatie van de statistische indicatoren die nodig zijn voor de volgende fase van de structuurfondsen;
 verstrekking van de gegevens die nodig zijn voor het cohesieverslag en ter ondersteuning van de voorstellen van de
Commissie voor de structuurfondsen na 2006;
 de verdere integratie van het gebruik van geografische informatiesystemen voor het beleidsbeheer.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XVII
ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

55 Prijzen
72

Regionale statistieken

74 Geografische en lokale informatie
(1) Zie ÐEuropa, eenheid, solidariteit, verscheidenheid; het Tweede verslag over de economische en sociale cohesie, Europese Commissie,
januari 2001.
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Verdragstitel

Andere belangrijke werkthema’s

Werkthema’s Eurostat

31 Bevolking
32 Arbeidsmarkt
40 Economische jaarrekeningen
44

Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen

50 Toerisme
63 Agromonetaire statistieken
71 Milieustatistiek

TITEL XVIII
ONDERZOEK EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING
Wetenschap & technologie- en innovatiestatistiek
Implicaties voor de statistiek
Het algemene doel van het communautair OTO-beleid is versterking van de wetenschappelijke en technologische
grondslagen van de Europese economie en verbetering van haar internationale concurrentiepositie. Op de Top van
Lissabon in 2000 heeft de Europese Raad een duidelijke strategische doelstelling voor Europa geformuleerd voor het
komende decennium. De meting van geharmoniseerde inputs en outputs en van de sociaal-economische impact van de
kenniseconomie zullen hoog op de Europese onderzoeksagenda blijven staan, zoals duidelijk naar voren komt uit het
debat over het Europese onderzoeksgebied.
Al het recente O&O- en innovatiebeleid vraagt om actuele, geharmoniseerde gegevens. Over de verkrijging daarvan
moet met de lidstaten worden onderhandeld en de gegevens moeten door Eurostat worden gecoördineerd. Voor de
jaarlijkse bijwerkingen van de indicatoren voor beide initiatieven zijn frequentere enquŒtes in de lidstaten nodig, alsmede
verbetering van de kwaliteit. Teneinde beleidsvormers de benodigde gegevens te kunnen verstrekken om de effectiviteit
van verwant communautair beleid te beoordelen moet de mogelijkheid worden ontwikkeld statistieken inzake de
menselijke hulpbronnen op het gebied van wetenschap en technologie naar geslacht uit te splitsen.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zullen de werkzaamheden vooral zijn gericht op:
 verbetering van de kwaliteit van de bestaande indicatoren en voortzetting van de conceptuele werkzaamheden die
moeten leiden tot de productie en verdere ontwikkeling van nieuwe indicatoren om nationaal onderzoeks- en
innovatiebeleid te benchmarken, en in het bijzonder het personeel en hun mobiliteit in onderzoek en ontwikkeling
te meten;
 de verdere ontwikkeling van OTO- en innovatiestatistieken in het kader van de Europese onderzoeksruimte, en in
het bijzonder de ontwikkeling van een theoretisch kader voor frequentere OTO- en innovatiestatistieken;
 ontwikkeling van een algemeen kader voor de meting van de kennismaatschappij;
 meting van de technologische ontwikkelingen met behulp van geharmoniseerde octrooistatistieken;
 het betrekken van de kandidaat-lidstaten bij het algemene kader van de ontwikkeling van geharmoniseerde en
vergelijkbare OTO- en innovatiestatistieken.
Statistisch onderzoek
Implicaties voor de statistiek
De Gemeenschap bevordert, als onderdeel van haar O&O-beleid, onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van haar eigen
beleid. In verschillende kaderprogramma’s (en in de voorbereidende documenten voor het 6e kaderprogramma) is
aangegeven dat op communautair niveau O&O-activiteiten zullen worden ontplooid op het gebied van de officiºle
statistieken.
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Het toegenomen gebruik van statistiek voor de politieke besluitvorming aan het eind van de jaren negentig heeft geleid
tot vraag naar nauwkeuriger en beter vergelijkbare statistieken, met name naar kortetermijnindicatoren om de ontwikkeling van de interne markt en de Monetaire Unie te volgen. De geplande uitbreiding van de Europese Unie versterkt
deze behoefte aan snel toegankelijke informatie nog eens.
Parallel hieraan biedt de technologie nieuwe mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens en het verspreiden van
statistieken. Tegelijkertijd klagen respondenten (ondernemingen en individuele personen) over de belasting die de beantwoording van enquŒtes betekent, en vragen zij deze belasting te verminderen door verdergaande automatisering en een
beter gebruik van de bestaande informatie. Statistisch O&O heeft een belangrijke Europese dimensie, aangezien de
productie van statistieken internationaal van aard is, daar er maar weinig lidstaten zijn die zich dit zelf kunnen
veroorloven. In combinatie met de toenemende nadruk op kosten-batenanalyses voor de geproduceerde statistieken
brengt dit nieuwe eisen voor de productie van Europese statistieken met zich mee. De EU-statistici moeten daarom
opnieuw nadenken over de procedures die worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens en voor het samenstellen
van statistieken over steeds meer onderwerpen.
Deze eisen onderstrepen het belang van het gebruik van de bestaande gegevensbronnen voor de productie van statistieken ten behoeve van grondiger statistische analyses. Dit betekent dat er methoden en instrumenten moeten worden
ontwikkeld ter ondersteuning van het gecombineerd gebruik van gegevens (bv. van administratieve gegevens en steekproefenquŒtes of van kwartaal- en maandstatistieken en structuurstatistieken).
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zullen de werkzaamheden vooral zijn gericht op:
 de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en methoden voor officiºle statistieken;
 een betere opzet en ontwikkeling van statistieken om nieuwe sociaal-economische verschijnselen te meten;
 overdracht van technologie en knowhow binnen het Europees statistisch systeem;
 verbetering van de kwaliteit van het statistische productieproces en de statistische output.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XVIII
ONDERZOEK EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

Andere belangrijke werkthema’s

22 Statistisch onderzoek en methodologie
73

Wetenschap en technologie

44

Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen

49 Informatiemaatschappij

TITEL XIX
MILIEU
Implicaties voor de statistiek
Het voornaamste doel van de milieustatistiek is een doeltreffend instrument te verschaffen voor de uitvoering en
evaluatie van het milieubeleid van de Europese Unie. De belangrijkste prioriteiten op milieugebied worden bestreken
door het Zesde milieuactieprogramma, de Strategie voor duurzame ontwikkeling en de Strategie van Cardiff om het
milieu in andere beleidsterreinen te integreren.
In het voorstel voor het zesde milieuactieprogramma ÐMilieu 2010: Onze toekomst, onze keuze van de Europese
Commissie zijn de prioritaire gebieden voor de milieustatistiek vastgesteld. Het nieuwe programma geeft vier belangrijke
beleidsterreinen aan: klimaatverandering, natuur en biodiversiteit, milieu, gezondheid en kwaliteit van het bestaan,
natuurlijke hulpbronnen en afval. Het programma onderstreept de noodzaak verder te gaan met de integratie van
het milieubeleid in alle relevante beleidsterreinen, en ervoor te zorgen dat de burger betere en meer toegankelijke
milieu-informatie krijgt. Daarnaast moet een meer milieubewuste houding tegenover bodemgebruik worden ontwikkeld.

C 75 E/297

C 75 E/298

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

De Europese Raad van Gotenburg in juni 2001 heeft een EU-strategie voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze
bouwt voort op vier thema’s (klimaatverandering, vervoer, gezondheid en natuurlijke hulpbronnen) en zal jaarlijks
worden geºvalueerd. De strategie zal grote invloed hebben op de behoefte aan milieugerelateerde statistieken, maar
het duurzaamheidaspect zal ook gevolgen hebben voor de sociale en economische statistiek. Om de vorderingen te
meten zal de duurzame ontwikkeling worden opgenomen in de lijst van structuurindicatoren voor het syntheseverslag,
en zal vanaf 2002 ieder jaar bij de in het voorjaar gehouden Europese Raad verslag worden uitgebracht.

De Raad van Gotenburg vroeg ook om een strategie inzake de externe dimensie van de duurzame ontwikkeling; een
allesomvattende agenda zal naar verwachting worden goedgekeurd met het oog op de mondiale top van de VN over
duurzame ontwikkeling.

Wat het milieugedeelte van het statistisch programma betreft, brengen het actieprogramma en de strategie voor
duurzame ontwikkeling beide met zich mee dat de huidige werkgebieden worden gehandhaafd, maar ook dat deze
moeten worden uitgebreid en aangepast. Het statistisch programma zal vooral gericht blijven op statistieken die nauw
samenhangen met sociaal-economische statistieken, zoals milieudruk van menselijke activiteiten en de reacties daarop
van de vertegenwoordigers van de maatschappij. Er zal nog meer werk moeten worden verricht om de wisselwerking
tussen sociale, economische en milieuontwikkelingen in statistieken te beschrijven. Het programma is zo opgezet, dat
het tezamen met de informatie van het Europees Milieuagentschap voorziet in de behoeften aan statistieken. De werkgebieden zullen elkaar ook in de komende jaren aanvullen.

Een cruciale factor voor duurzame ontwikkeling is de integratie van milieuaspecten in andere beleidsterreinen, maar in
slechts drie van de negen sectoren (vervoer, landbouw en energie) is er belangrijke vooruitgang geboekt. De werkzaamheden op het gebied van de volledige harmonisering van de milieucomponent van de communautaire statistiek met
de relevante sociaal-economische statistieken worden voortgezet, zodat deze als instrument voor een dergelijk geïntegreerd beleid kan dienen. De afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de opstelling van enkele statistieken
terzake. Soortgelijke acties zullen ook voor andere beleidsterreinen nodig zijn. Er moet ook veel belang worden
toegekend aan de indicatoren van de biodiversiteit, gebruik van hulpbronnen en hulpbronnenintensiteit en toxische
chemische stoffen en hun gevolgen voor de volksgezondheid. De bodemgebruikstatistieken zullen worden verbeterd met
behulp van landschapsstatistieken. Visserijstatistieken zullen van belang zijn om de ontwikkeling van deze schaarse bron
te laten zien (zie titel II). Geaggregeerde indicatoren die gebruikmaken van productie- en handelsstatistieken en andere
bronnen kunnen een bijdrage leveren aan de beschrijving van de afhankelijkheid van de maatschappij van chemische
stoffen. Ook aan de sociale statistieken moet een milieucomponent worden toegevoegd om de consumptiepatronen en
mogelijke gezondheidseffecten van vervuiling en van het gebruik van chemische stoffen weer te geven.

Een belangrijke taak is de implementatie van het voorstel voor een verordening voor afvalstatistieken. Ook voor nieuw
beleid dat afval koppelt aan grondstoffenbeheer zijn statistische acties nodig om materiaalstromen, gebruik van hulpbronnen, afvalstoffen, hergebruik en eco-efficiºntie op een consistente manier te beschrijven. Voor de uitvoering van de
Kaderrichtlijn Water is statistische ondersteuning en een betere harmonisatie van de waterstatistieken nodig. Een betere
rechtsgrond voor dergelijke statistieken is essentieel. Statistische ondersteuning voor de uitvoering van de IPPC-richtlijn
(Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) is nodig om de vergelijkbaarheid met bedrijfsstatistieken te
garanderen. Een heroverweging van de rapportageverplichtingen en de coördinatie tussen de statistische en nalevingrapportage zal een belangrijke taak zijn.

Daarnaast zijn milieurekeningen ontwikkeld die zijn gekoppeld aan de nationale rekeningen. Deze rekeningen vormen
een essentiºle basis voor milieuanalyse en voor de ontwikkeling van uitgebreidere modellen voor de wisselwerking
tussen economie en milieu. Ze zullen verder worden aangepast en uitgebreid, zodat ze als essentieel statistisch instrument voor de analyse van duurzame ontwikkeling kunnen dienen.

Samenvatting
Gedurende de komende vijf jaar zullen de werkzaamheden vooral zijn gericht op:

 verbetering van de kernstatistieken inzake het milieu, voornamelijk over afval, water en milieu-uitgaven, met speciale
aandacht voor de statistieken die nodig zijn voor milieu-indicatoren, en de invoering van de benodigde wetgeving
voor zulke statistieken;

 de productie van makkelijk te begrijpen milieu- en duurzaamheidindicatoren in samenwerking met andere diensten
van de Commissie en het Europees Milieuagentschap;

 voortzetting van de werkzaamheden om aan sociaal-economische statistieken een milieucomponent toe te voegen,
teneinde te kunnen voorzien in de behoeften aan indicatoren voor de integratie van milieu- en duurzaamheidaspecten in ander beleid;
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 voortzetting van de werkzaamheden om door middel van de regelmatige productie van een set milieurekeningen een
milieuaspect aan de nationale rekeningen toe te voegen, en de aanpassing van de milieurekeningen aan de prioritaire
duurzaamheidkwesties;
 deelname aan de heroverweging van de rapportageverplichtingen en voortzetting van de nauwe samenwerking met
het Europees Milieuagentschap door gecoördineerde acties en door de gegevensverzameling door de twee instellingen op elkaar te laten aansluiten;
 uitbreiding van de verzameling en analyse van gegevens over de wereldwijde duurzame ontwikkeling.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XIX
MILIEU
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

45 Energie
65 Dierlijke productie
70 Duurzame ontwikkeling
71 Milieustatistiek
74 Geografische en lokale informatie

Andere belangrijke werkthema’s

35 Gezondheid en veiligheid
39 Consumentenbescherming
44

Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen

48 Vervoer
50 Toerisme
61

Bodemgebruik en landschap

62 Landbouwstructuren
64 Plantaardige productie
67 Coördinatie en hervorming landbouwstatistiek
68 Bosbouwstatistiek
69 Visserijstatistiek
72

Regionale statistieken

TITEL XX
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (en andere externe acties)
Implicaties voor de statistiek
De algemene doelstelling is het beleid van de EU op het punt van de buitenlandse betrekkingen te ondersteunen door
middel van passende, gerichte statistische technische bijstand teneinde de statistische capaciteit in de landen die steun
van de EU genieten, te versterken. In de toekomstige strategie wordt echter de noodzaak van aanpassing in verband met
de veranderende beleidscontext van de EU erkend.
Weerspiegeling van het EU-beleid in activiteiten op het gebied van de statistische samenwerking
De belangrijkste beleidsverandering is de toegenomen en expliciete aandacht voor armoedebestrijding in het ontwikkelingsbeleid van de EG, met name voor de ACS-landen. Bij de statistische samenwerking zal daarom ook meer nadruk
worden gelegd op versterking van de meting van en het toezicht op armoede; dit betekent vooral een toename van de
activiteiten op het gebied van de sociale statistiek. Tevens zullen technisch advies en technische bijstand worden gegeven
aan het DG Ontwikkeling, het DG Buitenlandse betrekkingen en EuropeAid bij het meten van de gevolgen van de
ontwikkelingsprogramma’s van de EG op de armoede.
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Regionale integratie zal in het programma aandacht blijven krijgen; dit weerspiegelt de toegenomen activiteiten van de
landen zelf om hun regionale structuren te versterken. Enkele gebieden waar steun wordt verleend, zijn multilateraal
toezicht, verbetering van de nationale rekeningen, prijsstatistieken, landbouwstatistiek, statistiek van de buitenlandse
handel, bedrijfsstatistieken, statistische opleiding enz.
Met de twaalf partnerlanden in het Middellandse-Zeegebied zal de institutionele en interinstitutionele versterking van de
nationale statistische systemen het belangrijkste doel vormen. De statistische harmonisatie en de productie en verbeterde
toegankelijkheid van gegevens voor gebruikers zullen worden ondersteund teneinde een solide basis te bieden voor de
politieke besluitvorming en goed bestuur. Naast sociaal-economische statistieken zijn ook migratie, toerisme en milieu
prioritaire gebieden.
De statistische samenwerking tussen de EU- en de NOS-landen is gericht op ondersteuning van en toezicht op de
economische samenwerking en het hervormingsproces, alsmede op bevordering van de markteconomie. De vraag is het
grootst op het gebied van de economische statistieken en statistiek van de buitenlandse handel.
Eurostat zal zijn inspanningen om de coördinatie binnen de donorgemeenschap (d.w.z. bilaterale en multilaterale
donoren) te verbeteren voortzetten en versterken. Het zal dan ook steun verlenen aan de werkzaamheden, in het
bijzonder in het kader van de OESO/DAC, de VN en de Wereldbank, ter beoordeling van de gevolgen van de ontwikkelingssamenwerking voor het bereiken van de ÐMillennium Development Goals, die tijdens de millenniumtop van
de VN in 2000 werden goedgekeurd. Als zodanig zal Eurostat een actieve rol spelen in het initiatief PARIS 21 en op de
Balkan. Met name de technische samenwerkingsactiviteiten zullen het belang van gebruikersgerichtheid onderstrepen en
de waarde van meerjarenprogramma’s propageren.
Er zullen innovatieve werkzaamheden worden ontplooid die zijn gericht op de ontwikkeling van benaderingen en
methoden voor de meting en bewaking van de mensenrechten en goed bestuur.
Samenvatting
Gedurende de looptijd van dit programma zullen de werkzaamheden vooral zijn gericht op:
 het bieden van statistische technische bijstand ter versterking van de statistische capaciteit in de landen die EU-steun
genieten;
 meer aandacht voor de versterking van de meting van en het toezicht op armoede;
 de ontwikkeling van benaderingen en methoden voor de meting en bewaking van mensenrechten en goed bestuur.
Behoeften voor het beleid en Eurostat-output
Verdragstitel

Werkthema’s Eurostat

TITEL XX
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Voornaamste werkthema’s voor dit beleidsterrein

21 Statistische samenwerking met andere derde landen
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BIJLAGE 2
VIJFJARENPROGRAMMA VOOR DE STATISTIEK: WERKTHEMA’S VAN EUROSTAT

HOOFDSTUK (Activiteit)
Thema (Actie)

I. ONDERSTEUNING VOOR STATISTISCHE OUTPUT, TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR
10 Kwaliteitsbeheer en evaluatie
11

Classificaties

12 Statistische opleiding
13 IT-infrastructuren en -diensten voor Eurostat
14

IT-normalisatie en samenwerkingsinfrastructuren voor het ESS

15 Referentiedata- en metadatabestanden
16

Informatie

17

Verspreiding

18

Statistische coördinatie

19

Statistische samenwerking met de kandidaat-lidstaten

21 Statistische samenwerking met andere derde landen
22 Statistisch onderzoek en methodologie
25 Gegevensbeveiliging en statistische vertrouwelijkheid
II. SOCIALE EN BEVOLKINGSSTATISTIEK
31 Bevolking
32 Arbeidsmarkt
33 Onderwijs
34 Cultuur
35 Gezondheid en veiligheid
36 Inkomensverdeling en levensomstandigheden
37 Sociale bescherming
38 Overige werkzaamheden op het gebied van sociale en bevolkingsstatistieken
39 Consumentenbescherming
III. ECONOMISCHE STATISTIEK
III. A Macro-economische statistiek
40 Economische jaarrekeningen
41 Kwartaalrekeningen
42 Financiºle rekeningen
43 Toezicht op de eigen middelen
55 Prijzen
57 Statistieken voor conjunctuuranalyse
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III. B Bedrijfsstatistieken
44 Statistieken inzake de economische activiteit van ondernemingen
45 Energie
48 Vervoer
49 Informatiemaatschappij
50 Toerisme
51 Ondernemingsregisters
III. C Monetaire, financiºle, handels- en betalingsbalansstatistiek
52 Geld en financiºn
53 Goederenhandel
54 Dienstenhandel en betalingsbalans
IV. LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ
61 Bodemgebruik en landschap
62 Landbouwstructuren
63 Agromonetaire statistieken
64 Plantaardige productie
65 Dierlijke productie
66 Statistieken agro-industrie
67 Coördinatie en hervorming landbouwstatistiek
68 Bosbouwstatistiek
69 Visserijstatistiek
V. MEER DAN ÉÉN TERREIN OMVATTENDE STATISTIEKEN
70 Duurzame ontwikkeling
71 Milieustatistiek
72 Regionale statistieken
73 Wetenschap en technologie
74

Geografische en lokale informatie

VI. MIDDELEN EN BEHEER
91 Internationale en interinstitutionele betrekkingen
92 Beheer en statistische programma’s
93 Beheer van personele middelen
94 Beheer van financiºle middelen
95 Beheer van rechtsgrondslagen
96 Boekhoudkundige controle
97 Algemeen beheer
99 Gedecentraliseerd beheer
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Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen
tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (1)
(2002/C 75 E/19)
COM(2001) 713 def.  2001/0228(CNS)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 30 november 2001)

(1) PB C 25 E van 29.1.2002, blz. 474.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 308,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Ongewijzigd

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Raad heeft op een buitengewone bijeenkomst
op 21 september 2001 verklaard dat het terrorisme een
waarlijke uitdaging voor de wereld en voor Europa is en
dat de strijd tegen het terrorisme een prioritaire doelstelling van de Europese Unie zal zijn.

(2) De Europese Raad heeft verklaard dat de strijd tegen de
financiering van terrorisme van doorslaggevend belang is
in de strijd tegen het terrorisme en heeft de Raad verzocht
de nodige maatregelen ter bestrijding van iedere vorm van
financiering van terroristische activiteiten te treffen.

(3) De Europese Raad heeft de Raad verzocht de relatie tussen
de Europese Unie en derde landen systematisch te beoordelen in het licht van eventuele steun van deze landen aan
het terrorisme.

(4) In resolutie 1373 (2001) van 28 september 2001 besloot
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat alle staten
moeten overgaan tot het bevriezen van fondsen en andere
financiºle tegoeden of economische hulpbronnen van personen die terroristische daden plegen of trachten te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of
de uitvoering ervan vergemakkelijken.
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(5) Verder besloot de Veiligheidsraad dat maatregelen moeten
worden genomen om te verbieden dat fondsen en andere
financiºle tegoeden of economische hulpbronnen aan dergelijke personen ter beschikking worden gesteld en te verbieden dat financiºle of andere verwante diensten worden
verleend aan dergelijke personen.

(6) Deze verordening is een maatregel die op communautair
niveau genomen moet worden en een aanvulling vormt
op administratieve en gerechtelijke procedures met betrekking tot terroristische organisaties in de Europese Unie en
derde landen.

(4) De maatregelen waarin deze verordening voorziet zullen,
wanneer zij genomen worden op het niveau van de Europese Unie, zorgen voor een snelle en coherentere toepassing en een optimale effectiviteit van deze maatregelen in
de gehele Gemeenschap, terwijl tegelijkertijd verstoring
van de concurrentie of negatieve effecten op het functioneren van de interne markt worden voorkomen.

(5) Teneinde ontduiking van de bepalingen van deze verordening te voorkomen zouden ook beperkingen moeten worden opgelegd aan betalingen en kapitaalverkeer binnen de
Gemeenschap.

(7) De maatregelen waarin deze verordening voorziet zullen,
wanneer zij genomen worden op het niveau van de Europese Unie, zorgen voor een snelle en coherentere toepassing en een optimale effectiviteit van deze maatregelen in
de gehele Gemeenschap, terwijl tegelijkertijd verstoring
van de concurrentie of negatieve effecten op het functioneren van de interne markt worden voorkomen.

Schrappen

(6) De maatregelen waarin deze verordening voorziet, mogen
niet leiden tot disproportionele schade aan de belangen
van de Gemeenschap en daarom moet worden voorzien in
de mogelijkheid besluiten te nemen over uitzonderingen
overeenkomstig procedures die risico’s voor de belangen
van de Gemeenschap tot een minimum beperken.

(8) Met het oog op de bescherming van de belangen van de
Gemeenschap moet waar gepast een procedure worden
vastgesteld voor het nemen van specifieke of algemene
besluiten over uitzonderingen.

(7) Er moet eveneens worden voorzien in een procedure voor
wijziging van de bijlagen bij deze verordening.

(9) Er moet eveneens worden voorzien in een procedure voor
wijziging van de bijlagen bij deze verordening.

(8) Aangezien de maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening beheersmaatregelen 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), moeten zij worden
vastgesteld via de beheersprocedure van artikel 4 van
dat Besluit.

(10) Aangezien de maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening beheersmaatregelen 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), moeten zij worden
vastgesteld via de beheersprocedure van artikel 4 van
dat Besluit.

(9) Ontduiking van deze verordening moet worden tegengegaan door een adequaat informatiesysteem en zo nodig
rechtsmiddelen, met inbegrip van aanvullende communautaire wetgeving.

(11) Ontduiking van deze verordening moet worden tegengegaan door een adequaat informatiesysteem en zo nodig
rechtsmiddelen, met inbegrip van aanvullende communautaire wetgeving.

___________

___________

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(10) De bevoegde instanties van de lidstaten moeten, waar
nodig, de bevoegdheid krijgen om toe te zien op de naleving van deze verordening.

(12) De bevoegde instanties van de lidstaten moeten, waar
nodig, de bevoegdheid krijgen om toe te zien op de naleving van deze verordening.

(11) De lidstaten moeten regels vastleggen voor de sancties die
van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen
van deze verordening en ervoor zorgen dat deze worden
uitgevoerd. Deze sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn en een preventieve werking hebben. Het is wenselijk dat deze sancties kunnen worden opgelegd met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(13) De lidstaten moeten regels vastleggen voor de sancties die
van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen
van deze verordening en ervoor zorgen dat deze worden
uitgevoerd. Deze sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn en een preventieve werking hebben. Het is wenselijk dat deze sancties kunnen worden opgelegd met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(12) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte
te stellen van de krachtens deze verordening getroffen
maatregelen en andere in verband met deze verordening
tot hun beschikking staande relevante informatie.

(14) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte
te stellen van de krachtens deze verordening getroffen
maatregelen en andere in verband met deze verordening
tot hun beschikking staande relevante informatie.

(13) Deze verordening dient met spoed in werking te treden.

(15) Deze verordening dient met spoed in werking te treden.

(14) Het verdrag voorziet voor de goedkeuring van deze verordening niet in andere bevoegdheden dan die van artikel
308,

(16) Het verdrag voorziet voor de goedkeuring van sommige
bepalingen van deze verordening niet in andere bevoegdheden dan die van artikel 308,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Ongewijzigd

Artikel 1
In het kader van deze verordening gelden de volgende definities:
1. ÐMiddelen: financiºle activa en economische voordelen van
enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen; deposito’s bij financiºle
instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen; in het openbaar en ondershands
verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief
aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten;
interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde
voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht
op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere
financiºle verplichtingen; kredietbrieven, cognossementen,
koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of
financiºle middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs.

1. ÐMiddelen: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, ongeacht de wijze waarop zij
verworven zijn, en juridische documenten of instrumenten
in welke vorm dan ook, ook elektronisch of digitaal, waaruit
eigendom van of een belang in dergelijke activa blijkt, met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels, aandelen, effecten, obligaties, wissels, kredietbrieven.

2. ÐBevriezing van middelen: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of
omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun
omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende
kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingen waardoor
het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer
van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

Ongewijzigd
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3. ÐFinanciºle diensten: alle diensten van financiºle aard, waaronder alle verzekeringsdiensten en daarmee verband houdende diensten, en alle bankdiensten en andere financiºle
diensten (met uitzondering van verzekeringen) als volgt:

Verzekeringen en daaraan verwante diensten
i) Directe verzekeringen (waaronder medeverzekering)
A) levensverzekering;
B) schadeverzekering.
ii) Wederverzekering en retrocessie.
iii) Verzekeringsbemiddeling, zoals diensten van makelaars
en agenten.
iv) Ondersteunende diensten in de verzekeringssector, zoals
adviesverstrekking, actuariaat, risicobeoordeling en regeling van schade-eisen.

Bankwezen en andere financiºle diensten (verzekeringen niet inbegrepen)
v) Acceptatie van deposito’s en andere terugbetaalbare
middelen.
vi) Alle soorten leningen, waaronder consumentenkrediet
en hypotheken, factoring en financiering van commerciºle transacties.
vii) Financiºle leasing.
viii) Alle betalings- en geldovermakingsdiensten, met inbegrip van krediet- en betaalkaarten, reischeques en bankwissels.
ix) Garanties en betalingsverplichtingen.
x) Transacties voor eigen rekening of voor rekening van
cliºnten, op de beurs of op de markt van niet-genoteerde fondsen of anderszins ten aanzien van:
A) geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques,
effecten, depositocertificaten);
B) valuta’s;
C) derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en
opties;
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D) wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder
producten als swaps, forward rate agreements;
E) verhandelbare effecten;
F) andere verhandelbare instrumenten en financiºle activa, edelmetaal inbegrepen.
xi) Deelneming in de uitgifte van diverse soorten effecten,
met inbegrip van het garanderen en plaatsen van effecten als agent (openbaar of particulier) en het verlenen
van daarmede verband houdende diensten.
xii) Financiºle bemiddeling.
xiii) Beheer van activa, bijvoorbeeld kasmiddelen of beleggingsportefeuilles, alle vormen van gezamenlijk investeringsbeheer, beheer van pensioenfondsen alsmede bewaargevings-, deposito- en trustdiensten.
xiv) Vereffenings- en verrekeningsdiensten voor financiºle
activa, met inbegrip van effecten, afgeleide producten
en andere verhandelbare stukken.
xv) Verstrekking en doorgifte van financiºle informatie en
bewerking van financiºle gegevens en daarop betrekking
hebbende software door verleners van andere financiºle
diensten.
xvi) Advies-, bemiddelings- en andere ondersteunende financiºle diensten, behorende bij alle onder v) tot en
met xv) vermelde activiteiten, daarbij inbegrepen kredietonderzoek en -analyse, onderzoek en advies aangaande investeringen en beleggingen, advies over overnames, bedrijfsreorganisatie en strategie.
4. ÐTerrorisme: een van de volgende daden:
a) een daad die een overtreding vormt binnen de werkingssfeer van en zoals gedefinieerd in een van de volgende
verdragen:
i) Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in
zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Den Haag,
1970);
ii) Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart (Montreal, 23.9.1971);
iii) Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van
misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten (Algemene vergadering van de Verenigde Naties, New York,
14.12.1973);
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iv) Verdrag tegen het nemen van gijzelaars (Algemene
vergadering van de Verenigde Naties, New York,
17.12.1979);

v) Verdrag inzake de fysieke beveiliging van nucleair
materiaal (Wenen, 3.3.1980);

vi) Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart, in aanvulling op het Verdrag
ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart
(Montreal, 24.2.1988);

vii) Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart
(Montreal, 10.3.1998);

viii) Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plateau (Rome,
10.3.1988);

ix) Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen (Algemene vergadering
van de Verenigde Naties, New York, 15.12.1997);

b) een handeling bedoeld om de dood of ernstig lichamelijk
letsel te veroorzaken bij een burger, of ander persoon die
niet actief deelneemt aan de vijandelijkheden in de situatie van gewapend conflict, wanneer het doel van die
handeling, door haar aard of context, is een bevolking
te intimideren of een regering of internationale organisatie te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden
van een handeling;

c) een poging een handeling te verrichten als genoemd onder punten a) en b);

d) deelname als medeplichtige aan een handeling als genoemd onder punten a), b) en c);

e) het organiseren van handelingen als genoemd onder punten a), b) en c), en het instrueren van anderen om deze
handelingen te verrichten;

f) opzettelijke bijdrage aan het verrichten van een of meer
handelingen als genoemd onder punten a), b) en c) door
een groep personen die optreden met een gemeenschappelijk doel, indien deze bijdrage wordt geleverd:
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i) hetzij met het oog op de bevordering van de criminele activiteit of het doel van de groep, wanneer een
dergelijke activiteit of doel het plegen van een handeling als genoemd onder punten a) en b) inhoudt;

ii) hetzij met de wetenschap van de bedoeling van de
groep een handeling te verrichten als genoemd onder
punten a) en b);

5. Ðeigenaar zijn van een rechtspersoon, entiteit of lichaam: in
het bezit zijn van 50 % of meer van de eigendomsrechten
van een rechtspersoon, entiteit of lichaam, of daar een
meerderheidsbelang in hebben.

6. ÐDe controle uitoefenen over een rechtspersoon, entiteit of
lichaam:

a) het recht hebben om de meerderheid van de leden van
het administratieve, beheer- of toezichthoudend orgaan
van een rechtspersoon, entiteit of lichaam aan te stellen
of te ontslaan; of

b) het aangesteld hebben, enkel als gevolg van de uitoefening van zijn stemrechten, van de meerderheid van de
leden van de administratieve, beheer- of toezichthoudende organen van een rechtspersoon, entiteit of lichaam
die gedurende het lopende en voorgaande begrotingsjaar
in functie waren; of

c) het, ingevolge een overeenkomst met andere aandeelhouders in of leden van een rechtspersoon, entiteit of lichaam allØØn zeggenschap hebben over de meerderheid
van de aandeelhouders- of ledenstemrechten in die
rechtspersoon, entiteit of lichaam; of

d) het bezit van het recht tot het uitoefenen van een overheersende invloed op een rechtspersoon, entiteit of lichaam ingevolge een met die rechtspersoon, entiteit of
dat lichaam aangegane overeenkomst of een bepaling in
het memorandum of de akte van oprichting, wanneer de
wet die die rechtspersoon, entiteit of dat lichaam regelt
een dergelijke overeenkomst of bepaling toestaat; of

e) het hebben van de bevoegdheid tot het uitoefenen van
het recht om de overheersende invloed als bedoeld in d)
uit te oefenen zonder de houder van dat recht te zijn; of

f) het hebben van het recht om alle of een deel van de
activa van een rechtspersoon, entiteit of lichaam te gebruiken; of
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g) het op geconsolideerde basis beheren van een rechtspersoon, entiteit of lichaam gepaard gaande met het publiceren van geconsolideerde jaarrekeningen; of

h) het gezamenlijk en hoofdelijk delen van de financiºle
verplichtingen van een rechtspersoon, entiteit of lichaam
of het garanderen van deze verplichtingen.

Artikel 2

Ongewijzigd

1.
Behoudens indien toegestaan uit hoofde van de artikelen
7 en 8:
a) alle tegoeden die eigendom zijn van een in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam
bevroren;

a) worden alle middelen die in het bezit zijn van of eigendom
zijn van of gehouden worden door:

i) een natuurlijke persoon die een terroristische daad pleegt
of tracht te plegen;

ii) een rechtspersoon die een terroristische daad pleegt of
tracht te plegen;

iii) een rechtspersoon, entiteit of lichaam welke eigendom is
van of gecontroleerd wordt door een of meer rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld bij de punten i) en
ii); dan wel

iv) een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam
welke het begaan van terroristische daden vergemakkelijkt of optreedt namens of in opdracht van een of meer
natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld in punten i) en ii),

bevroren indien de natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of
lichaam welke de middelen bezit, in eigendom heeft, of houdt,
is opgenomen in Bijlage I;
b) worden aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde
natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, noch direct,
noch indirect, middelen ter beschikking gesteld.

Ongewijzigd

2.
De Raad kan, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid wijzigingen op bijlage I vaststellen.

2.
De Raad kan, op voorstel van de Commissie, met eenparigheid van stemmen wijzigingen op bijlage I vaststellen.
3.
De Raad zal zo spoedig mogelijk de tekst van de bijlage
aanpassen opdat bij de namen van de erin genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen voldoende bijzonderheden worden vermeld om de daadwerkelijke identificatie van specifieke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogelijk te maken, zodat personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die dezelfde of soortgelijke namen dragen,
gemakkelijker buiten verdenking worden gesteld.
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Is het verboden de verstrekking van financiºle diensten aan of
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Ongewijzigd
Behoudens indien toegestaan uit hoofde van de artikelen 7 en 8
is het verboden de verstrekking van financiºle diensten aan of
ten behoeve van een in bijlage I genoemde natuurlijke of
rechtspersoon, entiteit of lichaam aan te gaan of voort te zetten.

Ongewijzigd

1.
Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen
aan verwante activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, direct of indirect, de artikelen 2 en 3 worden ontdoken.

2.
Alle informatie dat de bepalingen van deze verordening
worden of zijn ontdoken, wordt ter kennis gebracht van de in
bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten en/of
aan de Commissie.

Artikel 5
Onverminderd de voorschriften van de Gemeenschap inzake
vertrouwelijkheid en onverminderd artikel 284 van het Verdrag
hebben de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de bevoegdheid banken, andere financiºle instellingen, verzekeringsmaatschappijen, en andere lichamen, entiteiten en personen te verzoeken alle voor het toezicht op de naleving van deze verordening relevante informatie te verstrekken.

1.
Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd
het bepaalde in artikel 284 van het Verdrag wordt door banken, andere financiºle instellingen, verzekeringsmaatschappijen
en andere organisaties en personen

 onverwijld alle informatie verstrekt die de naleving van
deze verordening kan vergemakkelijken, zoals rekeningen
en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren
en transacties die overeenkomstig de artikelen 7 en 8 zijn
verricht:

 aan de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van
de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn;

 rechtstreeks dan wel via die bevoegde autoriteiten aan
de Commissie; alsmede

 samengewerkt met de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten wanneer deze de verstrekte informatie willen verifiºren.

2.
Alle direct door de Commissie ontvangen informatie
wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten
van de betrokken lidstaten.
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Ongewijzigd

Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een persoon, vennootschap, onderneming, instelling of entiteit optreedt namens of ten behoeve van een in bijlage 1 opgenomen
natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, doch niet
voorkomt op die lijst, dienen alle natuurlijke of rechtspersonen
schriftelijke bevestiging te verkrijgen van de in bijlage II vermelde terzake bevoegde autoriteiten van de lidstaten dat een
dergelijke persoon, vennootschap, onderneming, instelling of
entiteit niet optreedt namens of ten behoeve van een in bijlage
I opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam,
alvorens activiteiten aan te gaan die op grond van deze verordening verboden zijn.

Wanneer er redelijkerwijs een verdenking bestaat dat een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam betrokken is bij
een terroristische daad, of optreedt namens of ten behoeve van
een in bijlage 1 opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, doch niet voorkomt op die lijst, dienen alle
natuurlijke of rechtspersonen schriftelijke bevestiging te verkrijgen van de in bijlage II vermelde terzake bevoegde autoriteiten
van de lidstaten dat een dergelijke persoon, entiteit of lichaam
niet beschouwd wordt als betrokken bij een terroristische daad
of als optredend namens of ten behoeve van een in bijlage I
opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam,
alvorens activiteiten aan te gaan die op grond van deze verordening verboden zijn.

Indien de terzake bevoegde autoriteiten niet binnen 10 werkdagen een dergelijke schriftelijke bevestiging verstrekken, wordt
de persoon, vennootschap, onderneming, instelling of entiteit
geacht niet op te treden namens of ten behoeve van een in
bijlage I opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of
lichaam.

Indien de terzake bevoegde autoriteiten niet binnen 10 werkdagen een dergelijke schriftelijke bevestiging verstrekken, en
verzuimen de verzoekende persoon ervan in kennis te stellen
dat een onderzoek, dat tot twee maanden kan duren, zal worden ingesteld, wordt de natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of
lichaam geacht niet op te treden namens of ten behoeve van
een in bijlage I opgenomen natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam.
De bevoegde autoriteiten stellen de Commissie onverwijld in
kennis van een in het kader van dit artikel ontvangen verzoek
en van hun besluit ter zake.

Artikel 7
Artikel 2 is niet van toepassing:
1. betalingen die nodig zijn voor de dekking van essentiºle
menselijke behoeften in de Gemeenschap;
2. storting op bevroren rekeningen van rente op deze rekeningen;
3. betalingsverplichtingen die voortvloeien uit contracten,
overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of aangegaan voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening, mits deze betalingen geschieden op een bevroren
rekening binnen de Gemeenschap.

Artikel 8
1.
Met het oog op de bescherming van de belangen van de
Gemeenschap kan een specifieke of algemene toestemming om
bevroren middelen vrij te geven of middelen ter beschikking te
stellen verleend om in overeenstemming met de in artikel 9, lid
2, bedoelde procedure.

Ongewijzigd
1.
Artikel 2 is niet van toepassing op de storting op bevroren rekeningen van rente op deze rekeningen.
2.
De in bijlage II opgenomen bevoegde autoriteiten van de
lidstaten kunnen specifieke machtigingen verlenen, onder door
hen passend geachte voorwaarden, ter voorkoming van de financiering van terroristische daden, voor
1. betalingen die nodig zijn voor de dekking van essentiºle
menselijke behoeften in de Gemeenschap;
2. betalingsverplichtingen die voortvloeien uit contracten,
overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of aangegaan voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening, mits deze betalingen geschieden op een bevroren
rekening binnen de Gemeenschap.

Ongewijzigd
1.
Met het oog op de bescherming van de belangen van de
Gemeenschap, waartoe ook de belangen van haar burgers en
ingezetenen behoren, kan een specifieke of algemene toestemming worden verleend om bevroren middelen vrij te geven of
middelen ter beschikking te stellen of financiºle diensten te
verlenen, in overeenstemming met de in artikel 9, lid 2, bedoelde procedure.
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Bijlage II kan worden gewijzigd in overeenstemming met dezelfde procedure.

Schrappen

2.
Ieder in lid 1 van dit artikel bedoeld verzoek van een
natuurlijke of rechtspersoon om toestemming dient direct bij
de Commissie of via de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten te worden ingediend.

Ongewijzigd

3.
De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op
basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 9
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het krachtens Verordening (EG) nr. 2271/96 ingestelde comitØ.
2.
Ingeval naar dit lid wordt verwezen, is de beheersprocedure van de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 10 werkdagen.

Artikel 10
Het in artikel 9 bedoelde ComitØ kan alle door de voorzitter
hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een lidstaat
voorgelegde vraagstukken betreffende de toepassing van deze
verordening behandelen.

Artikel 11
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onmiddellijk en
volledig in kennis van de krachtens deze verordening getroffen
maatregelen en verstrekken elkaar de relevante gegevens waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met
name informatie die overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 is
ontvangen en informatie over schendingen en toepassingsproblemen of door nationale rechtbanken gedane uitspraken.

Artikel 12
Elke lidstaat bepaalt welke sancties van toepassing zijn indien
de bepalingen van de verordening worden overtreden. Deze
sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn alsmede een
preventieve werking hebben.
In afwachting van de eventueel vereiste goedkeuring van hiertoe strekkende wetgeving zijn, indien de bepalingen van deze
verordening worden overtreden, de sancties van toepassing die
door de lidstaten zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 13 van
Verordening (EG) nr. 467/2001 (1), artikel 8 van Verordening
(EG) nr. 2488/2000 (2) of artikel 7 van Verordening (EG)
nr. 1081/2000 (3), met dien verstande dat de zwaarste van
deze sancties wordt opgelegd.
___________
(1) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.
(2) PB L 287 van 14.11.2000, blz. 19.
(3) PB L 122 van 24.5.2000, blz. 29.

Ongewijzigd
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Artikel 13
Deze verordening is van toepassing op:
1. op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van
haar luchtruim,
2. de luchtvaartuigen en vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen,
3. op alle zich elders bevindende natuurlijke personen die
onderdaan van een lidstaat zijn,
4. alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het
recht van een lidstaat zijn geregistreerd of opgericht,
5. alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die binnen de
Gemeenschap zaken doen.
Artikel 14
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

1.
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
2.
De Commissie dient binnen een periode van een jaar na
de inwerkingtreding van deze verordening een verslag in over
het effect van de verordening, en doet zo nodig voorstellen
voor een wijziging van deze verordening.

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

Ongewijzigd
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BIJLAGE I
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2 BEDOELDE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN
LICHAMEN
1. Al Qaida/Islamic Army
2. Abu Sayyaf Group
3. Armed Islamic Group (GIA)
4. Harakat ul-Mujahidin (HUM)
5. Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)
6. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
7. Asbat al-Ansar
8. Salafist group for Call and Combat (GSPC)
9. Libyan Islamic Fighting Group
10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)
11. Islamic Army of Aden
12. Usama Bin laden
13. Muhammad Atif (a.k.a. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri)
14. Sayf al-Adl
15. Shaykh Sai’id (a.k.a. Mustafa Muhammad Ahmad)
16. Abu Hafs the Mauritanian (a.k.a. Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti)
17. Ibn Al-Shaykh al-Libi
18. Abu Zubaydah (a.k.a. Zayn al-Abidin Muhammad Hussayn, Tariq)
19. Abd al-Hadi al-Iraqi (a.k.a. Abu Abdallah)
20. Ayman al-Zawahiri
21. Thirwat Salah Shihata
22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (a.k.a. Fathi, Amr al-Fatih)
23. Muhammad Salah (a.k.a. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
25. Wafa Humanitarian Organization
26. Al Rashid Trust
27. Mamoun Darkazanli Import-Export Company

BIJLAGE II
LIJST VAN DE IN DE ARTIKELEN 4, 6 EN 8 BEDOELDE BEVOEGDE AUTORITEITEN
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het
verlenen van financiºle bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken
(2002/C 75 E/20)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 545 def.  2001/0226(COD)
(Door de Commissie ingediend op 3 december 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 156, eerste alinea,
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 groei van het verkeer in het afgelopen decennium  in
het bijzonder het zware vrachtverkeer  heeft overal in de
Gemeenschap tot meer verkeersopstoppingen en milieuvervuiling geleid. De huidige capaciteit van het wegennet en
van de spoorweginfrastructuur is verre van optimaal en de
zwakste punten zijn de weg- en baanvakken bij de grensovergangen. De grote vertraging bij de realisatie van het
trans-Europees vervoersnet wordt veroorzaakt door grensoverschrijdende spoorwegprojecten waarvoor de aanleg van
infrastructuur, zoals tunnels of bruggen met een aanzienlijke lengte, vereist is, waardoor de financiºle levensvatbaarheid van dergelijke projecten dikwijls uiterst gering is.
(2) Er dient te worden voorzien in de mogelijkheid tot verhoging van de steun tot maximaal 20 % van de totale
investeringskosten bij projecten die betrekking hebben op
knelpunten in het grensoverschrijdende vervoer en bij projecten aan de grenzen met kandidaat-lidstaten waarmee in
sterke mate wordt bijgedragen tot de verbetering van het
trans-Europees netwerk zoals dat is vastgelegd in 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)
(3) Daar het wegens financiºle beperkingen moeilijk kan zijn
om dure grensoverschrijdende projecten met kandidaat-lidstaten uit te voeren, dient extra steun beschikbaar te worden gesteld voor de meest dringend noodzakelijke verbeteringen aan vervoersinfrastructuur aan de grenzen met kandidaat-lidstaten. De mogelijke economische levensvatbaarheid van de projecten dient te worden beoordeeld. De
voor deze specifieke projecten uitgetrokken middelen dienen de gehele financieringsperiode 2003-2006 te bestrij(1) PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1. Beschikking gewijzigd bij Beschikking nr. 1346/2001/EG (PB L 185 van 6.7.2001, blz. 1).

ken, ongeacht de datum van toetreding van de nieuwe
lidstaten.
(4) De bepalingen 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) dienen te worden aangepast om rekening te houden
met 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).
(5) De financiºle middelen voor de uitvoering van Verordening
(EG) nr. 2236/95 dienen te worden verhoogd teneinde de
meest dringend noodzakelijke verbeteringen aan vervoersinfrastructuur aan de grenzen met kandidaat-lidstaten te
kunnen financieren.
(6) Verordening (EG) nr. 2236/95 moet derhalve worden gewijzigd,
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2236/95 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 5 komt lid 3 als volgt te luiden:
Ð3. Ongeacht de gekozen vorm van bijstand mag het
totaalbedrag van de bijstand van de Gemeenschap uit
hoofde van deze verordening niet meer dan 10 % van de
totale investeringskosten belopen.
Het totale bedrag aan bijstand van de Gemeenschap mag
met ingang van 1 januari 2003 in de volgende gevallen bij
wijze van uitzondering evenwel oplopen tot 20 % van de
totale investeringskosten:
a) bij projecten die betrekking hebben op knelpunten in
grensoverschrijdende spoorverbindingen en/of ontbrekende verbindingen in gebieden waar natuurlijke barriŁres het vrij verkeer van goederen en passagiers belemmeren en die in sterke mate bijdragen tot vermindering
van de onevenwichtigheden tussen de verschillende vervoerswijzen en tot verbetering van het spoorvervoer binnen het trans-Europese vervoersnet, zoals dit is vastgelegd in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees
Parlement en de Raad (*);
(2) PB L 228 van 23.9.1995, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1655/1999 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 197 van 29.7.1999, blz. 1).
(3) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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b) bij andere projecten die betrekking hebben op knelpunten aan de grenzen met kandidaat-lidstaten waarbij de
toegevoegde waarde bijzonder hoog is op het punt van
grotere veiligheid en minder congestie, en
c) bij projecten die betrekking hebben op satellietnavigatieen plaatsbepalingssystemen als bedoeld in artikel 17 van
Beschikking nr. 1692/96/EG.
___________
(*) PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1..
2. Artikel 17 komt als volgt te luiden:
ÐArtikel 17
ComitØ
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Besluit 1999/468/EG van de Raad (*) met inachtneming van
de artikelen 7 en 8 van dat besluit van toepassing.
3.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op twee maanden vastgesteld.
___________
(*) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23..
3. In artikel 18 komt de eerste alinea als volgt te luiden:
ÐDe financiºle middelen voor de uitvoering van deze verordening voor de periode 2000-2006 bedragen 4 700 miljoen euro..
Artikel 2

1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

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

2. In de gevallen waarin naar de procedure van dit artikel
wordt verwezen, is de beheersprocedure van artikel 4 van

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van
regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap
(2002/C 75 E/21)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 695 def.  2001/0282(COD)
(Door de Commissie ingediend op 3 december 2001)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 80, lid 2,
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,
Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Een van de kerndoelstellingen van het gemeenschappelijk
vervoerbeleid is duurzame ontwikkeling. Daarvoor is een
geïntegreerde aanpak vereist die erop gericht is zowel het
effectief functioneren van de vervoersystemen van de Gemeenschap als de bescherming van het milieu te garanderen.
(2) Duurzame ontwikkeling van het luchtvervoer vereist de
invoering van maatregelen die gericht zijn beperking
van de door vliegtuigen veroorzaakte geluidsoverlast op
luchthavens met specifieke geluidsproblemen.
(3) In het kader van de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) is een nieuwe, stringentere geluidscertificeringsnorm vastgesteld, zoals omschreven in hoofdstuk 4
van boekdeel 1, deel II van bijlage 16 bij het Verdrag
inzake de internationale burgerluchtvaart, die op langere
termijn een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de
geluidssituatie rond luchthavens.
(4) De in hoofdstuk 4 opgenomen norm is vastgesteld voor
de certificering van vliegtuigen en is niet bedoeld als
grondslag voor de invoering van exploitatiebeperkingen.
(5) De geleidelijke uitdienstneming van vliegtuigen van hoofdstuk 2 overeenkomstig Richtlijn 92/14/EEG van de
Raad (1) zal op 1 april 2002 zijn voltooid en dan zullen
nieuwe maatregelen vereist zijn om een verslechtering van
de geluidssituatie na 2002 te voorkomen, uitgaande van
een verdere groei van het luchtvervoer in Europa.
(6) Het gebruik van vliegtuigen met betere milieuprestaties
kan bijdragen tot een effectievere benutting van de beschikbare luchthavencapaciteit en kan de ontwikkeling
van de luchthaveninfrastructuur overeenkomstig de eisen
van de markt vergemakkelijken.
(7) Een gemeenschappelijk kader dat voorziet in regels en
procedures voor de invoering van exploitatiebeperkingen
op luchthavens in de Gemeenschap, als onderdeel van een
(1) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 21, zoals gewijzigd bij Richtlijn
98/20/EG van de Raad (PB L 107 van 7.4.1998, blz. 4).

evenwichtige aanpak van het geluidsbeheer, zal aan de
eisen van de interne markt helpen voldoen doordat vergelijkbare exploitatiebeperkingen zullen worden ingevoerd
op luchthavens met grotendeels vergelijkbare kenmerken.
De procedure omvat een beoordeling van het geluidsprobleem op de betrokken luchthaven, alsook een evaluatie
van de ter beschikking staande maatregelen om het effect
daarvan te verzachten en uiteindelijk de keuze van de
maatregelen die tegen de laagste kosten maximale milieubaten opleveren.
(8) In de artikelen 8 en 9 van Verordening 2408/92 (2) is
onder andere voorzien in bekendmaking en onderzoek
van exploitatiebeperkingen: de relatie van de desbetreffende bepalingen tot deze richtlijn dient te worden vastgesteld.
(9) Het rechtmatige belang van de luchtvervoerssector bij de
toepassing van kosteneffectieve oplossingen voor het halen van geluidsbeheersdoelstellingen dient te worden onderkend.
(10) Op de 33e algemene vergadering van de ICAO is Resolutie A33/7 goedgekeurd waarin het begrip Ðevenwichtige
aanpak van het geluidsbeheer is opgenomen en een beleidsaanpak ter bestrijding van vliegtuiglawaai is ontwikkeld die onder andere voorziet in internationale richtsnoeren voor de invoering van exploitatiebeperkingen voor
individuele luchthavens. Het begrip Ðevenwichtige aanpak
van het beheer van vliegtuiglawaai omvat vier essentiºle
elementen en vereist een zorgvuldige evaluatie van alle
opties voor geluidsbestrijding, inclusief beperking van
het vliegtuiglawaai bij de bron, maatregelen in de sfeer
van ruimtelijke ordening, operationele procedures voor
lawaaibestrijding en exploitatiebeperkingen, onverminderd
de desbetreffende wettelijke verplichtingen, bestaande
overeenkomsten, thans geldende wetgeving en het gevestigde beleid.
(11) Richtlijn 2002/. . ./EG, een horizontale maatregel die alle
vervoersmodaliteiten bestrijkt, voorziet in een gemeenschappelijke aanpak voor de evaluatie en beheersing van
omgevingslawaai. Zij beoogt de bewaking van door lawaai
veroorzaakte milieuproblemen in grote agglomeraties en
in de omgeving van belangrijke vervoersinfrastructuren,
met inbegrip van luchthavens, voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de gevolgen daarvan, alsook de opstelling door de bevoegde instanties van actieplannen om waar nodig omgevingslawaai te voorkomen
en te beperken en om het omgevingslawaai waar dit laag
is op hetzelfde peil te houden.
(2) PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8.
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(12) Richtlijn 85/337/EEG (1) voorziet reeds in een algehele
beoordeling van luchthavenprojecten, met inbegrip van
projecten ter bestrijding van geluidshinder. Gesteld kan
worden dat hiermee gedeeltelijk wordt voldaan aan de
eisen van de onderhavige richtlijn ten aanzien van de
beoordeling van projecten voor de uitbreiding van luchthaveninfrastructuur.
(13) Uit een dergelijke beoordeling kan blijken dat de doelstellingen alleen kunnen worden gehaald door een beperking
op nieuwe diensten en de geleidelijke uitdienstneming van
vliegtuigen die slechts met een kleine marge aan de geluidscertificeringsnorm van hoofdstuk 3 voldoen.
(14) Aan de specifieke geluidsproblemen van luchthavens die
in het centrum van grote stedelijke agglomeraties zijn
gevestigd (Ðgrootstedelijke luchthavens) dient tegemoet
te worden gekomen door de mogelijkheid te creºren stringentere regels vast te stellen.
(15) De indicatieve lijst van grootstedelijke luchthavens moet
aan de hand van door de lidstaten te verstrekken informatie worden voltooid.
(16) De uitbreiding van luchthaveninfrastructuur dient te worden vergemakkelijkt met het doel de duurzame ontwikkeling van luchtvervoersactiviteiten veilig te stellen.
(17) Bestaande voor specifieke luchthavens geldende maatregelen voor geluidsbeheer moeten verder kunnen worden
toegepast en tevens dienen bepaalde technische wijzigingen te kunnen worden aangebracht in partiºle exploitatiebeperkingen.
(18) Om te vermijden dat exploitanten uit ontwikkelingslanden
onder een te zware economische druk komen te staan,
dient de mogelijkheid te worden geboden deze waar nodig
vrijstellingen te verlenen, zij het met de nodige waarborgen om misbruik te voorkomen.
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treedt. Deze doelstelling kan bijgevolg op efficiºntere wijze
door de Gemeenschap worden gerealiseerd door middel
van geharmoniseerde voorschriften met betrekking tot de
invoering van exploitatiebeperkingen als onderdeel van
het geluidsbeheer. De richtlijn beperkt zich tot het minimum dat vereist is om deze doelstelling te bereiken en
gaat niet verder dan hetgeen daartoe nodig is.
(23) Overeenkomstig artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van
28 juni 1999 (2) tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden moeten bepaalde maatregelen
ter uitvoering van deze richtlijn worden vastgesteld volgens de in artikel 3 van dat besluit omschreven raadplegingsprocedure.
(24) Aangezien voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn
bepaalde maatregelen van algemene strekking 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 vereist zijn, dienen deze te worden
vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure van artikel
5 van dat besluit.
(25) De in deze richtlijn vervatte maatregelen gaan boven die
waarin is voorzien in Verordening (EG) 925/1999 van 29
april 1999 (3) betreffende de inschrijving en het gebruik in
de Gemeenschap van bepaalde typen civiele subsonische
straalvliegtuigen die werden aangepast en gerecertificeerd
als zijnde in overeenstemming met de normen van boekdeel I, deel II, hoofdstuk 3, van bijlage 16 van het Verdrag
inzake de internationale burgerluchtvaart, derde uitgave
(juli 1993). Deze Verordening dient derhalve te worden
ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

(19) Met betrekking tot voorstellen voor maatregelen inzake
geluidsbeheer, inclusief de invoering van nieuwe exploitatiebeperkingen, dient de nodige transparantie te worden
gegarandeerd en dient overleg te worden gepleegd met alle
betrokken partijen.
(20) Exploitanten moeten voldoende lang van tevoren in kennis worden gesteld van de invoering van nieuwe exploitatiebeperkingen.
(21) De nodige bepalingen dienen te worden vastgesteld om
het recht van beroep tegen de invoering van exploitatiebeperkingen te waarborgen.
(22) De richtlijn is in overeenstemming met het subsidiariteitsen het proportionaliteitsbeginsel zoals vermeld in artikel 5
van het Verdrag. De invoering van exploitatiebeperkingen
op luchthavens in de Gemeenschap kan bijdragen tot de
verwezenlijking van het doel een verslechtering van de
geluidssituatie rond luchthavens te voorkomen, maar bergt
de mogelijkheid in zich dat concurrentievervalsing op(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40, zoals gewijzigd bij Richtlijn
97/11/EG van de Raad (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5).

Artikel 1
Doelstellingen
De doelstellingen van deze richtlijn zijn:
a) voorschriften voor de Gemeenschap vast te stellen om het
op samenhangende wijze invoeren van exploitatiebeperkingen voor individuele luchthavens te vergemakkelijken, teneinde een verslechtering van de geluidssituatie te helpen
voorkomen en het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt van de schadelijke gevolgen van vliegtuiglawaai te
beperken of terug te dringen;
b) een kader te bieden dat de naleving van eisen van de interne
markt garandeert door ervoor te zorgen dat bij vergelijkbare
geluidsproblemen op luchthavens vergelijkbare oplossingen
worden toegepast;
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(3) PB L 120 van 8.5.1999, blz. 47.
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c) een duurzame ontwikkeling van de luchthavencapaciteit te
vergemakkelijken;

tatiebeperkingen, die de exploitatie van civiele subsonische
vliegtuigen afhankelijk van de periode inperken;

d) het bereiken van specifieke doelstellingen inzake geluidsbestrijding op individuele luchthavens te vergemakkelijken;

f) Ðbelanghebbende partijen: natuurlijke of rechtspersonen die
de gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden van of belang hebben bij de invoering van geluidbeperkende maatregelen, inclusief exploitatiebeperkingen.

e) de mogelijkheid te bieden de ter beschikking staande maatregelen te kiezen die tegen zo laag mogelijke kosten maximale milieubaten opleveren.

Artikel 3
Bevoegde instantie

Artikel 2
Definities

De lidstaten wijzen de onafhankelijke bevoegde instanties aan
die verantwoordelijk zijn voor de tot het toepassingsgebied van
de richtlijn behorende aangelegenheden.

In deze richtlijn wordt verstaan onder
a) Ðluchthaven: een civiele luchthaven waarop jaarlijks meer
dan 50 000 vliegbewegingen (opstijgen of landen) plaatsvinden, met uitzondering van die welke uitsluitend voor
opleidingsdoeleinden met lichte vliegtuigen worden uitgevoerd;
b) Ðgrootstedelijke luchthaven: een hoofdzakelijk intra-Europese point-to-point diensten leverende luchthaven in het
centrum van een grote stedelijke agglomeratie waar een
aanzienlijk aantal mensen aantoonbaar hinder ondervindt
van vliegtuiglawaai en waar extra vliegbewegingen bijzonder
storend zijn gezien de reeds extreme geluidssituatie. Een
luchthaven kan alleen als grootstedelijke luchthaven worden
aangemerkt als er ook een andere luchthaven is waarvan de
betrokken agglomeratie gebruik kan maken. Deze luchthavens zijn vermeld in bijlage 1;
c) Ðciviele subsonische vliegtuigen : civiele subsonische straalvliegtuigen met een gecertificeerde maximum-startmassa
van 34 000 kg of meer of met een gecertificeerde maximumcapaciteit voor het betrokken vliegtuigtype van meer
dan 19 stoelen, de uitsluitend voor de bemanning bestemde
stoelen niet meegerekend;
d) Ðmarginaal conforme vliegtuigen: civiele subsonische straalvliegtuigen die voldoen aan de certificeringsgrenswaarden
van hoofdstuk 3, zoals vastgesteld in boekdeel 1, deel II,
hoofdstuk 3 van bijlage 16 bij het verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart, met een cumulatieve marge van
niet meer dan 5EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels
 effectief waargenomen geluid in decibel), waarbij de cumulatieve marge de in EPNdB uitgedrukte waarde is die
wordt verkregen door het bij elkaar optellen van de individuele marges (d.i. de verschillen tussen het gecertificeerde
geluidsniveau en het maximaal toegestane geluidsniveau) op
elk van de drie referentiegeluidsmeetpunten zoals omschreven in boekdeel 1, deel II, hoofdstuk 3 van bijlage 16 bij het
verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart;
e) Ðexploitatiebeperkingen: met de geluidssituatie samenhangende maatregelen waarbij de toegang van civiele subsonische vliegtuigen tot een luchthaven wordt beperkt of teruggebracht. Daaronder vallen exploitatiebeperkingen die
gericht zijn op de uitdienstneming van marginaal conforme
vliegtuigen op specifieke luchthavens, alsook partiºle exploi-

Artikel 4
Algemene regels voor geluidsbeheer van vliegtuigen
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instanties een
evenwichtige aanpak vaststellen die inhoudt dat zij de maatregelen bestuderen die ter beschikking staan om de geluidsproblematiek op een luchthaven op hun grondgebied aan te
pakken, en daarbij nagaan welk effect te verwachten is van een
beperking van het vliegtuiglawaai bij de bron, maatregelen in
de sfeer van ruimtelijke ordening, operationele procedures voor
lawaaibestrijding en andere mogelijke maatregelen voor geluidsbeheer, zoals economische stimulansen en exploitatiebeperkingen.
2.
Bij het overwegen van exploitatiebeperkingen houden de
bevoegde instanties rekening met de te verwachten kosten en
baten van de diverse ter beschikking staande maatregelen, alsook met de specifieke kenmerken van de betrokken luchthaven.
3.
De krachtens deze richtlijn genomen maatregelen of combinaties van maatregelen mogen niet restrictiever zijn dan
noodzakelijk is om de voor een specifieke luchthaven vastgestelde milieudoelstelling te halen. Zij mogen evenmin discriminerend zijn voor luchtvaartmaatschappijen van bepaalde nationaliteiten of voor individuele luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 5
Evaluatieregels
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat een besluit inzake exploitatiebeperkingen dat door de beheersinstantie van een luchthaven of een overheidsinstantie van de bevoegde instantie
wordt gevraagd, is gebaseerd op de in bijlage 2 gespecificeerde
informatie die in een passende vorm door de beheersinstantie
van de luchthaven wordt verstrekt.
2.
Wanneer luchthavenprojecten worden onderworpen aan
een milieueffectbeoordeling zoals bedoeld in Richtlijn
85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG, wordt de
overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG van de
Raad uitgevoerde beoordeling als gelijkwaardig en in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 beschouwd, mits de beoordeling de in bijlage 2 bij deze richtlijn vermelde elementen
omvat.
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Artikel 6
Regels voor de invoering van op de uitdienstneming van
marginaal conforme vliegtuigen gerichte exploitatiebeperkingen
1.
Indien uit de evaluatie van alle overeenkomstig de voorschriften van artikel 5 uitgevoerde ter beschikking staande
maatregelen blijkt, nadat eerst partiºle exploitatiebeperkingen
in overweging zijn genomen, dat voor de realisering van de
doelstellingen van deze richtlijn op de uitdienstneming van
marginaal conforme vliegtuigen gerichte exploitatiebeperkingen
moeten worden ingevoerd, gelden in plaats van de procedure
van artikel 9 van Verordening 2408/92/EG de volgende regels
ten aanzien van de betrokken luchthaven:
a) zes maanden na de afronding van de evaluatie en het besluit
van een bevoegde instantie een exploitatiebeperking in te
voeren, mogen op de betrokken luchthaven geen door marginaal conforme vliegtuigen te verrichten nieuwe diensten
worden toegestaan;
b) minimaal ØØn jaar daarna kan door de bevoegde instantie
van elke exploitant worden verlangd dat hij marginaal conforme vliegtuigen uit zijn vloot afstoot in een jaarlijks
tempo van maximaal 20 % van de op de betrokken luchthaven opererende vloot van marginaal conforme vliegtuigen
van die exploitant. Bij het bepalen van het afstotingstempo
moet rekening worden gehouden met de leeftijd van de
vliegtuigen en de samenstelling van de totale vloot.
2.
Met inachtneming van de in artikel 5 opgenomen evaluatieregels kunnen de in bijlage 1 vermelde grootstedelijke luchthavens maatregelen treffen die stringenter zijn wat betreft de
definitie van marginaal conforme vliegtuigen, mits deze maatregelen niet van invloed zijn op civiele subsonische straalvliegtuigen die, hetzij op grond van de oorspronkelijke certificering,
hetzij na hercertificering voldoen aan de geluidsnormen van
boekdeel 1, deel II, hoofdstuk 4, van bijlage 16 bij het verdrag
inzake de Internationale burgerluchtvaart.
3.
Op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief onderzoekt de Commissie de toepassing van lid 1 en lid 2 en, binnen
drie maanden na ontvangst van een verzoek daartoe en na
raadpleging van het in artikel 12, lid 1, bedoelde comitØ, overeenkomstig de procedure van artikel 12, lid 3, besluit zij of de
betrokken lidstaat door kan gaan met de invoering van de
exploitatiebeperking. De Commissie deelt haar besluit mee
aan de Raad en de lidstaten.
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b) technische wijzigingen in partiºle exploitatiebeperkingen die
geen significant kosteneffect hebben voor de luchtvaartondernemingen op een willekeurige luchthaven in de Gemeenschap en die na de inwerkingtreding van deze richtlijn
zijn aangebracht.

Artikel 8
Ontwikkelingslanden
1.
Niet-conforme vliegtuigen die zijn ingeschreven in ontwikkelingslanden en zijn vermeld in bijlage 3 worden vrijgesteld van de toepassing van het bepaalde in artikel 6, lid 1
en lid 2, mits:
a) dergelijke vliegtuigen, waaraan een geluidscertificering is
verleend op grond van de normen van hoofdstuk 3, boekdeel 1, van bijlage 16 bij het verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart, op bestemmingen in de Gemeenschap
vlogen tussen 1 januari 1996 en 31 december 2001 (Ðde
referentieperiode);
b) deze vliegtuigen gedurende de referentieperiode voorkwamen in het register van het betrokken ontwikkelingsland
en verder door een in dat land gevestigde natuurlijke of
rechtspersoon worden geºxploiteerd.
2.
Een lidstaat die een vrijstelling verleent stelt de bevoegde
instanties van de overige lidstaten en de Commissie onverwijld
in kennis van de door hem verleende vrijstellingen, onder vermelding van de in bijlage 3 gespecificeerde gegevens.

Artikel 9
Raadpleging en transparantie
De lidstaten zorgen ervoor dat een raadplegingsprocedure met
betrekking tot de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt
vastgesteld waarbij alle belanghebbende partijen worden betrokken. De bevoegde instanties dienen openheid en transparantie ten aanzien van gegevens en berekeningsmethodiek
te betrachten met inachtneming van het handelsgeheim.

Artikel 10
Openbaarmaking

Elke lidstaat kan het besluit van de Commissie binnen ØØn
maand voorleggen aan de Raad. De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen ØØn maand een andersluidend besluit nemen.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer de bevoegde
instanties besluiten tot de invoering van een nieuwe exploitatiebeperking, dit ten behoeve van alle belanghebbende partijen
openbaar wordt gemaakt ten minste

Dit artikel laat artikel 8 van Verordening 2408/92/EG onverlet.

a) zes maanden vóór de inwerkingtreding van de in artikel 6,
lid 1, onder a), bedoelde maatregelen;

Artikel 7

b) ØØn jaar vóór de inwerkingtreding van de in artikel 6, lid 1,
onder b), en artikel 6, lid 2, bedoelde maatregelen.

Bestaande exploitatiebeperkingen
Artikel 5 is niet van toepassing op:
a) exploitatiebeperkingen die reeds van kracht waren op de
datum van inwerkingtreding van deze richtlijn;

2.
Elke lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie
onverwijld in kennis van elke nieuwe exploitatiebeperking die
hij voornemens is in te voeren op een luchthaven op zijn
grondgebied.
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Artikel 11
Recht van beroep
De lidstaten zorgen ervoor dat elke belanghebbende partij gerechtigd is tegen de krachtens de artikelen 6 en 7 getroffen
maatregelen beroep aan te tekenen bij een nationaal gerecht of
een onafhankelijke overheidsinstantie, anders dan die welke de
betwiste maatregel heeft vastgesteld.

26.3.2002

Het bevat een evaluatie van de doeltreffendheid van deze richtlijn, en met name van de noodzaak de in artikel 2, onder d),
vermelde definitie van marginaal conforme vliegtuigen te herzien.
Artikel 14
Intrekking
Verordening (EG) nr. 925/1999 wordt ingetrokken met ingang
van de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Artikel 12
ComitØ
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 11
van Verordening 2408/92/EG ingestelde comitØ.
2.
Het ComitØ kan door de Commissie worden geraadpleegd
over elke aangelegenheid met betrekking tot de toepassing van
deze richtlijn.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 7, lid 3, en artikel 8 van dat
besluit.
4.
Wanneer naar dit lid 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.

Artikel 15
Tenuitvoerlegging
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om vóór 1 januari 2003 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen vaststellen, wordt in deze
bepalingen of bij de officiºle bekendmaking van deze bepalingen een verwijzing naar de onderhavige richtlijn opgenomen.
De vorm van deze verwijzing wordt bepaald door de lidstaten.
Artikel 16

Artikel 13

Inwerkingtreding

Informatie en herziening

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

De lidstaten verstrekken de Commissie desgevraagd informatie
over de toepassing van deze richtlijn.
Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn
brengt de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad
verslag uit over de toepassing daarvan.
Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen voor de
herziening van de richtlijn.

Artikel 17
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE 1
LIJST VAN GROOTSTEDELIJKE LUCHTHAVENS
Berlin-Tempelhof
Stockholm Bromma
London City
Belfast City

NL
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BIJLAGE 2
IN ARTIKEL 5 LID 1, BEDOELDE INFORMATIE
1.

Huidige inventaris

1.1. Een beschrijving van de luchthaven, inclusief informatie over de omvang, locatie en omgeving daarvan, alsook over
het volume en de samenstelling van het luchtverkeer.
1.2. Een beschrijving van de milieudoelstellingen voor de luchthaven en de nationale context.
1.3. Details over de geluidscontouren voor het lopende en de vorige jaren, inclusief een evaluatie van het aantal mensen
dat last heeft van vliegtuiglawaai. Beschrijving van de voor de ontwikkeling van de contouren gebruikte computermethode.
1.4. Een beschrijving van de reeds betroffen maatregelen ter vermindering van vliegtuiglawaai: onder andere informatie
over ruimtelijke ordening en grondbeheer; programma’s voor geluidsisolatie; operationele procedures zoals PANSOPS; exploitatiebeperkingen zoals geluidsgrenswaarden, beperking/verbod op nachtvluchten; geluidsheffingen; aanbevolen start- en landingsbanen, uit geluidsoogpunt aanbevolen routes/ follow-up van vluchttraject; geluidsbewaking.
2.

Prognose wanneer geen nieuwe maatregelen worden getroffen

2.1. Beschrijving van (eventuele) ontwikkelingen op de luchthaven die reeds zijn goedgekeurd en in het programma zijn
opgenomen, bijvoorbeeld capaciteitsverhoging, uitbreiding van start- en landingsbanen en/of de terminal, alsook de
verwachte toekomstige verkeerssamenstelling en geraamde groei.
2.2. In geval van uitbreiding van de luchthavencapaciteit, de aan die extra capaciteit verbonden voordelen.
2.3. Een beschrijving van het effect op de geluidssituatie wanneer geen verdere maatregelen worden genomen, alsook
van het effect van de reeds geplande maatregelen ter verbetering van de geluidssituatie over dezelfde periode.
2.4. Prognose geluidscontouren, inclusief een evaluatie van het aantal mensen dat waarschijnlijk last zal hebben van
vliegtuiglawaai, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande en nieuw gebouwde woonwijken.
2.5. Evaluatie van de consequenties en mogelijke kosten van het uitblijven van maatregelen ter beperking van het effect
van een eventueel verwachte geluidstoename.
3.

Evaluatie van bijkomende maatregelen

3.1. Hoofdlijnen van de ter beschikking staande bijkomende maatregelen en opgave van de belangrijkste redenen voor de
keuze daarvan. Beschrijving van de voor verdere analyse geselecteerde maatregelen en informatie over de aan de
invoering daarvan verbonden kosten; het aantal mensen dat er naar verwachting baat bij zal hebben en het
tijdschema; een rangschikking van specifieke maatregelen naar algemene effectiviteit.
3.2. Evaluatie van de kosteneffectiviteit of de kosten/batenverhouding van de invoering van specifieke maatregelen,
rekening houdend met de sociaal-economische effecten van die maatregelen op de gebruikers van de luchthaven:
exploitanten (passagiers- en goederenvervoer); reizigers en plaatselijke bevolking.
3.3. Een overzicht van de mogelijke milieu- en concurrentie-effecten van de voorgestelde maatregelen op andere luchthavens, exploitanten en andere belanghebbende partijen.
3.4. Redenen voor de keuze van de optie waaraan de voorkeur is gegeven.
3.5. Niet-technische samenvatting.
4.

Relatie tot de (voorgestelde) richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
(COM(2000) 468)

4.1. Wanneer geluidsbelastingkaarten en actieplannen als bedoeld in de richtlijn omgevingslawaai zijn opgesteld, zullen
deze worden gebruikt voor het verstrekken van de in deze bijlage vermelde informatie.
4.2. De evaluatie van blootstelling aan geluid (namelijk. geluidscontouren en aantal mensen dat hinder ondervindt) zal
worden uitgevoerd met gebruikmaking van ten minste de gemeenschappelijke geluidsbelastingsindicatoren Lden and
Lnight zoals omschreven in de richtlijn omgevingslawaai, voor zover beschikbaar.
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BIJLAGE 3
LIJST VAN MARGINAAL CONFORME VLIEGTUIGEN UIT ONTWIKKELINGSLANDEN (INGEDEELD NAAR
GEOGRAFISCHE REGIO)
Noot: Uitzonderingen voor in deze bijlage vermelde vliegtuigen worden verleend binnen het algemene kader van het
beleid en de besluitvorming van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld sancties, embargo, enz.)

Type

Registratie

Cumulatieve marge
(in EPNdB)

Exploitanten

ACAC en AFCAC
EGYPTE
B707-300F Cargo

SU-AVZ

2,5

Air Memphis

B747-300

SU-GAL

3,4

Egyptair

B747-300

SU-GAM

3,4

Egyptair

CN-RME

0,6

Royal Air Moroc

B747-300

D2-TEA

3,4

TAAG

B747-300

D2-TEB

3,4

TAAG

IL62M

D2-TIF

0,1

TAAG

F-ODJG

3,4

Air Gabon

DC8-62F Cargo

9G-BAN

1,1

Continental

B747-200F Cargo

9G-MKI

2,3

MK Airlines

B747-200F Cargo

9G-MKJ

2,6

MK Airlines

B747-200F Cargo

9G-MKL

?

MK Airlines

DC8-62F Cargo

9G-MKG

1,4

MK Airlines

DC8-62F Cargo

9G-MKH

1,4

MK Airlines

DC8-62F Cargo

9G-MKK

1,2

MK Airlines

B747SP

ZS-SPA

4,9

SAA

B747SP

ZS-SPC

4,9

SAA

B747SP

ZS-SPE

4,9

SAA

B747-300

ZS-SAC

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAJ

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAT

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAU

3,4

SAA

B747-300

ZS-SKA

3,4

SAA

MAROKKO
B747-200
ANGOLA

GABON
B747-200
GHANA

ZUID-AFRIKA
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Type

Registratie

Cumulatieve marge
(in EPNdB)
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Exploitanten

B747-300

ZS-SKB

3,4

SAA

B767-200

ZS-SRB

4,2

SAA

B767-200

ZS-SRC

4,2

SAA

LACAC
CUBA
IL62M

CU-T-1217

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1225

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1280

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1282

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1283

0,1

Cubana

IL62M

CU-T-1284

0,1

Cubana

B747-200

LV-MLO

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-MLP

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-MLR

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OEP

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OEZ

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-OPA

2,4

Aerolineas Argentinas

B747-200

LV-YPC

2,4

Aerolineas Argentinas

ARGENTINI¸

Oost-Europa (behalve leden van ECAC of de voorgestelde Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte)
BOSNI¸-HERZEGOVINA
Yak42

T9-ABD

5,0

Air Bosnia

Yak42

T9-ABF

5,0

Air Bosnia

UK 86577

0,1

Airzena Georgian AL

TU154M

UN 85719

1,6

Aero Eko

TU154M

UN 85780

1,6

Aero Eko

TU154M

UN 85781

1,6

Aero Eko

Yak42

UN 42338

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42342

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42407

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42447

5,0

Irtysh Avia

Yak42

UN 42448

5,0

Irtysh Avia

GEORGI¸
IL62M
KAZACHSTAN
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Type

Registratie

Cumulatieve marge
(in EPNdB)
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Exploitanten

KIRGIZSTAN
TU154M

EX 85718

1,6

Kyrghystan AL

TU154M

EX 85762

1,6

Kyrghystan AL

IL62M

EX 62100

0,1

Quadrotour Aero

DC9-32

Z3-AAB

0,2

MAT Macedonian AL

DC9-32

Z3-ARE

0,2

MAT Macedonian AL

TU154M

E 85651

1,6

Tajik Air

TU154M

E 85691

1,6

Tajik Air

Yak42

EZ-J672

5,0

Turkmenistan AL

Yak42

EZ-J673

5,0

Turkmenistan AL

Yak42

EZ-J674

5,0

Turkmenistan AL

IL62M

UK 86573

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86578

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86579

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86932

0,1

Uzbekistan AL

IL62M

UK 86933

0,1

Uzbekistan AL

DC10-30

YU-AMB

1,1

JAT

DC9-32

YU-AJI

0,2

JAT

DC9-32

YU-AJL

0,2

JAT

FYROM

TADZJIKISTAN

TURKMENISTAN

OEZBEKISTAN

FEDERALE REPUBLIEK JOEGOSLAVI¸

Rest van de wereld
CHINA
B747-200 Cargo

B 2446

3,4

Air China

B747-200 Cargo

B 2448

3,4

Air China

B747-200 Cargo

B 2450

3,4

Air China

B747-200 Cargo

B 2462

3,4

Air China

B747-200

EP-IAG

0,6

Iran Air

B747-200

EP-IAH

0,6

Iran Air

IRAN

NL
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Type

Registratie

Cumulatieve marge
(in EPNdB)
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Exploitanten

INDIA
B747-200

VT-EDU

0,8

Air India

B747-200

VT-EFU

0,8

Air India

B747-200

VT-EGA

0,8

Air India

B747-200

VT-EGB

0,8

Air India

B747-200

VT-EGC

0,8

Air India

9K-ADB

0,7

Kuwait Airways

9M-MHK

4,4

Malaysia AL

B747-200

AP-AYV

?

PIA

B747-200

AP-AYW

?

PIA

B747-200

AP-BAK

2,3

PIA

B747-200

AP-BAT

2,3

PIA

B747-200

AP-BCL

?

PIA

B747-200

AP-BCM

?

PIA

B747-200

AP-BCN

?

PIA

B747-200

AP-BCO

?

PIA

B747-300

AP-BFU

?

PIA

B747-300

AP-BFV

?

PIA

B747-300

AP-BFW

?

PIA

B747-300

AP-BFY

?

PIA

KOEWEIT
B747-200
MALEISI¸
B747-300 Cargo
PAKISTAN
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Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische Eilanden
(2002/C 75 E/22)
COM(2001) 732 def.  2001/0284(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 6 december 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 299, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Krachtens artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag zijn de
bepalingen hiervan van toepassing op de ultraperifere regio’s, en dus op de Canarische Eilanden, maar daarbij
dient rekening te worden gehouden met de structurele
economische en sociale situatie van de regio’s die wordt
verergerd door de grote afstand, het insulaire karakter, het
kleine oppervlak, alsmede door het blijvende en cumulatieve karakter van deze factoren die de ontwikkeling van
deze gebieden ernstig schaden.
(2) Het is derhalve dienstig specifieke maatregelen te nemen
die er met name op zijn gericht de voorwaarden voor de
toepassing van het EG-Verdrag op deze regio’s vast te stellen. Er kunnen met name specifieke maatregelen worden
vastgesteld op het gebied van het fiscaal beleid. Deze maatregelen moeten rekening houden met de bijzondere kenmerken en beperkingen van deze regio’s, zonder afbreuk te
doen aan de integriteit en de samenhang van de communautaire rechtsorde, met inbegrip van de interne markt
en het gemeenschappelijk beleid. De Europese Raad (1), het
Europees Parlement (2), het ComitØ van de Regio’s (3) en het
(1) Paragraaf 38 van de conclusies van de Europese Raad van Keulen
van 4 juni 1999, paragraaf 59 van de conclusies van de Europese
Raad van Lissabon van 24 maart 2000, paragraaf 53 van de conclusies van de Europese Raad van Feira van 20 juni 2000, conclusies van de Europese Raad van Nice van 7, 8 en 9 december 2000,
conclusies van de Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni
2001.
(2) Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 1997 over de
ontwikkelingsproblematiek van de ultraperifere regio’s van de Europese Unie (PB C 150 van 19.5.1997, blz. 62).
Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2000 over
het verslag van de Commissie over de maatregelen ter uitvoering
van artikel 299, lid 2: de ultraperifere regio’s van de Europese Unie
(PB C 197 van 12.7.2001, blz. 197).
(3) Advies van het ComitØ van de Regio’s van 13 december 2000 over
de problematiek van de ultraperifere regio’s in het licht van de
tenuitvoerlegging van artikel 299, lid 2 (PB C 144 van 16.5.2001,
blz. 11).

Economisch en Sociaal ComitØ (4) hebben meermaals aangedrongen op de noodzaak om deze specifieke maatregelen
vast te stellen.
(3) Op het gebied van belastingen moeten de specifieke maatregelen die ten uitvoer moeten worden gelegd, gebaseerd
zijn op de instrumenten die het best zijn afgestemd op de
doelstellingen voor regionale ontwikkeling en steun voor
deze regio’s, onder meer door afwijkende belastingmaatregelen van lange duur, met inachtneming van de criteria
voor samenhang van het Gemeenschapsrecht en van de
interne markt, en voorzover deze maatregelen noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen.
(4) De regeling die op de Canarische Eilanden van toepassing
is op het gebied van indirecte belastingen, wordt gevormd
door verscheidene belastingen, waaronder de Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) en de ÐArbitrio sobre
la Producción y sobre las Importaciónes (APIM) (belasting
op de productie en invoer), die is toegestaan tot
31 december 2001 door artikel 5 van Verordening (EEG)
nr. 1911/91 van de Raad van 26 juni 1991 betreffende de
toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht
op de Canarische Eilanden (5), als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2674/1999 van 13 december 1999 (6), waarmee de degressie van de APIM-belasting is opgeschort
voor bepaalde sectoren die als kwetsbaar worden beschouwd, en verlengd bij Verordening (EG) nr. 1105/2001
van 30 mei 2001 houdende wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1911/91 (7).
(5) Bij het vaststellen van Verordening (EG) nr. 2674/1999
heeft de Raad de Commissie verzocht om met de Spaanse
autoriteiten te onderzoeken wat de invloed van de opschorting van de afschaffing van de APIM-belasting op
de betrokken economische sectoren is en meer in het
bijzonder op de producten die onder de opschortingsmaatregel vallen. De Raad heeft de Commissie eveneens
verzocht om hem in voorkomend geval naar gelang van
de resultaten van dat onderzoek een voorstel voor te leggen met betrekking tot de te nemen maatregelen op grond
van het Verdrag, zodat het voortbestaan van bepaalde
bijzonder kwetsbare lokale productieactiviteiten niet in
gevaar komt, en de afschaffing van de belasting op termijn
toch wordt gegarandeerd. Deze doelstelling van afschaffing op termijn van deze belasting moet vanaf nu in het
kader van de maatregelen worden geïntegreerd die zijn
vastgesteld op basis van artikel 299, lid 2, van het Verdrag
(4) Advies van het Economisch en Sociaal ComitØ van 1 maart 2001
over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 1911/91 betreffende de toepassing van de
bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden
(PB C 139 van 11.5.2001, blz. 93).
(5) PB L 171 van 29.6.1991, blz. 1.
(6) PB L 326 van 18.12.1999, blz. 3.
(7) PB L 151 van 7.6.2001, blz. 1.
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dat specifieke maatregelen van lange duur toestaat die
rekening houden met de in deze bepaling genoemde handicaps.

versifieerde, maar in omvang beperkte productielijnen in
stand te houden, beperken de mogelijkheden om schaalvoordelen te behalen.

(6) Bij schrijven van 25 juli 2000 en 12 juni 2001 hebben de
Spaanse autoriteiten op grond van artikel 299, lid 2, van
het EG-Verdrag aan de Commissie gegevens meegedeeld
met betrekking tot een nieuwe belasting, die ÐArbitrio
sobre los Importaciones y Entregas de Mercancías en las
islas Canarias (AIEM) wordt genoemd. De AIEM-belasting
is een belasting op de leveringen van op de Canarische
Eilanden geproduceerde goederen die worden verricht
door de producenten van die goederen, alsmede op de
invoer van vergelijkbare of soortgelijke goederen die tot
dezelfde categorie behoren, zoals gedefinieerd overeenkomstig de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief. De maatstaf van heffing voor de ingevoerde
goederen zal op de douanewaarde worden gebaseerd; de
maatstaf van heffing voor de leveringen van op de Canarische Eilanden geproduceerde goederen door de producenten van die goederen zal worden gebaseerd op de
totale waarde van de tegenprestatie. Voor lokaal geproduceerde goederen zal, net zoals voor de APIM-belasting,
ook voor de AIEM-belasting vrijstelling kunnen worden
verleend. De Commissie is overgegaan tot evaluatie van
dit belastingplan ten aanzien van de verplichtingen die zij
jegens de Raad is aangegaan bij de vaststelling van Verordening (EG) nr. 2674/1999 en ten aanzien van de handicaps die een zware stempel drukken op de industriºle
productieactiviteit op de Canarische Eilanden.

(11) Het verkrijgen van gespecialiseerde diensten en onderhoudsdiensten, alsmede de opleiding van kaderpersoneel
en technici voor bedrijven of de mogelijkheden voor toelevering blijken dikwijls beperkter en kostbaarder te zijn,
hetgeen tevens geldt voor de bevordering van bedrijfsactiviteiten buiten de Canarische markt. Bovendien zorgen de
beperkte distributiewijzen voor te grote voorraden.

(7) Van de handicaps die men heeft kunnen identificeren
komt op de eerste plaats het overwicht van de dienstensector, en dan met name de toeristensector, in het regionale product, alsmede de afhankelijkheid van de Canarische economie van deze sector en het kleine aandeel van
de industriºle sector in het Canarische BBP. De AIEM-belasting lijkt in dit opzicht een nuttig instrument ten dienste van de doelstelling van autonome ontwikkeling van de
Canarische industriºle productiesectoren en van de diversificatie van de Canarische economie.
(8) Voorts heeft men geconstateerd dat de geïsoleerde ligging
van eilanden het vrije verkeer van personen, goederen en
diensten belemmert. De afhankelijkheid van bepaalde vervoerswijzen, het vervoer door de lucht en over zee, wordt
vergroot door het feit dat het gaat om vervoerswijzen
waarvan de liberalisering nog niet is voltooid. De productiekosten zijn hoog, aangezien het gaat om vervoerswijzen
die minder efficiºnt zijn en kostbaarder dan vervoer over
de weg, per spoor of via trans-Europese netwerken.
(9) Door de geïsoleerde ligging zijn de hogere productiekosten ook het gevolg van de afhankelijkheid van grondstoffen en energie, van de noodzaak om voorraden aan te
leggen en van de problemen bij de levering van productieinstallaties.
(10) De geringe omvang van de Canarische markt, het weinig
ontwikkelde karakter van de export, de geografische versplintering van de archipel en de verplichting om gedi-

(12) Op het gebied van het milieu brengen de verwijdering van
industrieel afval en de verwerking van giftig afval hogere
milieukosten met zich mee. Deze kosten zijn hoger door
het ontbreken van recyclingbedrijven, met uitzondering
van enkele producten, en door het afvoeren van afval
naar het vasteland of door de verwerking van giftig afval
buiten de Canarische Eilanden.

(13) In het algemeen levert de huidige tendens van mondialisering van de markten op wereldniveau, die wordt gekenmerkt door een concentratie van producten en tengevolge hiervan specialisatie van productiesectoren, voor
Canarische bedrijven niet het voordeel op dat vergelijkbaar is met bedrijven die in een minder geïsoleerde en
grotere markt zijn gesitueerd. Dit heeft tot gevolg dat de
lokale Canarische productie geleidelijk wordt vervangen
door de invoer van producten, die varieert per sector en
per product. Als men hierbij in aanmerking neemt dat de
lokale productie veelal wordt gekenmerkt door onderlinge
afhankelijkheid van lokale bedrijven, in een schema dat
dicht bij verticale integratie ligt, leidt de verplaatsing
van activiteiten in een bepaalde sector tot verlies van
activiteiten in andere sectoren die hiermee verbonden zijn.

(14) Op grond van al deze gegevens en van de kennisgeving
van de Spaanse autoriteiten is het passend om de uitvoering van een belasting toe te staan die van toepassing is
op een lijst met industriºle producten waarvoor vrijstellingen kunnen worden voorzien ten gunste van lokale
producties.

(15) Het is echter passend om de voorwaarden van de artikelen
299, lid 2, en 90 van het EG-Verdrag te combineren,
alsmede de voorwaarden voor de eerbiediging van de samenhang van het Gemeenschapsrecht en de interne
markt. Dit veronderstelt derhalve dat men zich dient te
beperken tot maatregelen die strikt noodzakelijk zijn en
die in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen,
waarbij rekening wordt gehouden met de negatieve factoren als gevolg van de ultraperifere ligging van de Canarische Eilanden. Het toepassingsgebied van het communautair kader dat wordt voorgesteld wordt dus gevormd door
een lijst met kwetsbare producten waarvoor de Canarische
autoriteiten een belasting mogen vaststellen waarvan de
maximumtarieven door deze beschikking worden vastgelegd en waarvoor zij volledige of gedeeltelijke vrijstellingen mogen toepassen indien die producten voortkomen
uit lokale industriºle activiteiten.
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(16) De industriºle producten waarvoor ontheffingen gelden,
behoren tot de categorie landbouw- en visserijproducten,
bouwmaterialen, producten van de chemische industrie,
producten van de metaalindustrie, producten van de voedings- en drankenindustrie, tabaksproducten, textiel- en
lederwaren, papierproducten en artikelen van de grafische
industrie en van de uitgeverij. Deze sectoren en producten
komen grotendeels overeen met de kwetsbare sectoren en
producten die bij Verordening (EG) nr. 2674/1999 zijn
vastgesteld. In het kader van de tenuitvoerlegging van
deze ontheffingen gelden de bepalingen van deze beschikking, onverminderd de eventuele toepassing van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag.
(17) De maximumtarieven die voor de betrokken industriºle
producten kunnen worden vastgesteld, variºren per sector
en per product van 5 % tot 15 %. De tarieven die op deze
verschillende producten van toepassing zijn, komen volgens de Spaanse autoriteiten overeen met het niveau van
de APIM-belasting zoals dit in 1996 voortvloeide uit de
toepassing van Verordening (EEG) nr. 1911/91, uit de voor
de toepassing ervan genomen besluiten en uit de toepassing van de belasting met het zogenaamde Ðtarifa especial.
(18) Het percentage dat van toepassing is op eindproducten
van tabak is echter hoger, aangezien de tabakssector een
uitzonderlijk geval vormt. De tabaksindustrie die een belangrijke ontwikkeling op de Canarische Eilanden heeft
gekend, bevindt zich sinds enkele jaren in een fase van
zeer duidelijke teruggang. De hierboven beschreven traditionele handicaps als gevolg van het insulaire karakter van
de Canarische Eilanden liggen zonder twijfel ten grondslag
aan de afname van de lokale tabaksproductie op de Canarische Eilanden. Het fenomeen van herhaalde verplaatsingen van bedrijven die op de Canarische Eilanden zijn
gevestigd, is echter tevens het gevolg van de mondialisering van de economie en van de concentratie van de
productie, alsmede van de opkomst en ontwikkeling van
nieuwe markten buiten Europa. De afname van de lokale
productie heeft tussen 1985 en 2000 tot een banenverlies
van 67 % geleid. De achtereenvolgende verplaatsingen en
sluitingen betreffen productiecentra van multinationale bedrijven die een leidende rol in de wereld vervullen.
(19) Dit fenomeen van een dalende lokale productie steekt
bovendien af bij de lokale markt waar de verkoop gedurende dezelfde periode alleen maar constant is toegenomen. De stijging van de verkoop van tabaksartikelen
wordt door de producenten gedeeltelijk toegeschreven
aan het winstgevende karakter van de markt dat door
de toeristen wordt gevormd. De aantrekkelijke verkoopprijs op de Canarische Eilanden van tabaksartikelen in de
detailhandel is nog steeds zeer uitgesproken. Een vergelijking van de prijzen toont namelijk prijsverschillen aan in
de orde van grootte van de helft ten opzichte van de
verkoopprijs van tabaksartikelen in de rest van Spanje.
De stijgingen van de belasting op tabaksartikelen sinds
1995, in het bijzonder de IGIC, lijken de verkoop van
tabaksproducten niet hebben afgeremd; de verkoop is in
dezelfde periode juist alleen maar toegenomen. Op deze
groeiende markt heeft men, ondanks de daling van de
lokale productie, een aanzienlijk aanbod in stand weten
te houden dankzij de verhoging van de invoer van 5 %
naar 32 % tussen 1992 en 2000.
(20) Gelet op al deze gegevens is het gerechtvaardigd om in de
tabakssector in een substantiºle verhoging van het AIEM-
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tarief te voorzien. Deze verhoging van de belasting staat
namelijk in directe relatie tot de doelstelling voor het
behoud van productieactiviteit op de Canarische Eilanden.
(21) De samenhang van de interne markt moet echter wel in
gedachten worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag. De handel
speelt een belangrijke rol in de tabakssector. De invoer van
tabaksartikelen op de Canarische Eilanden mag de afgelopen jaren dan wel gestegen zijn, het aandeel van de export
van Canarische tabak is echter even belangrijk. Er wordt in
dit opzicht aangenomen dat momenteel ongeveer 76 % van
de Canarische sigarettenproductie voor de export is bestemd en slechts 24 % voor de Canarische markt. De vergelijking van de cijfers geeft aan dat het Canarische exportvolume sinds 1995 stijgt, maar dat het importvolume in
nog hogere mate toeneemt. Dit betekent dat op deze groeiende markt de lokale productie niet in alle behoeften kan
voorzien. Deze constateringen versterken het argument
voor de noodzaak van een AIEM-belasting die een voldoende stimulans moet vormen voor het behoud of het
herstel van de lokale productie, met inachtneming van
het belangrijke aandeel van de handel in deze sector.
(22) Gelet op deze gegevens, op het feit dat deze belasting
vergezeld kan gaan van een volledige vrijstelling ten gunste van de lokale productie en op het feit dat de lokale
producenten profiteren van een voordeel ten opzichte van
andere producenten doordat zij de mogelijkheid hebben
om ruwe of halfbewerkte tabak tot een hoeveelheid van
20 000 ton per jaar in te voeren (1), lijkt het aanvankelijke
voorstel van de Spaanse autoriteiten voor een tarief van
45 % buitensporig. Derhalve wordt voorgesteld om een
tarief vast te stellen dat duidelijk hoger is dan voor andere
producten, maar niet meer bedraagt dan 25 %.
(23) De doelstellingen voor steun aan de sociaal-economische
ontwikkeling van de Canarische Eilanden worden op nationaal niveau geregeld door de voorwaarden voor doelgerichtheid van de belasting en bestemming van de inkomsten. Er zal bij wet worden voorgeschreven dat de
opbrengsten van deze belasting moeten worden geïntegreerd in de middelen van het economisch en fiscaal regime van de Canarische Eilanden en moeten worden besteed aan een strategie voor economische en sociale ontwikkeling van de Canarische Eilanden door de bijdrage
aan de bevordering van lokale activiteiten.
(24) De duur van de vastgelegde regeling is vastgesteld op tien
jaar. Een evaluatie van het voorgestelde systeem lijkt evenwel noodzakelijk na afloop van een periode van vijf jaar.
Derhalve zullen de Spaanse autoriteiten de Commissie
uiterlijk op 31 december 2005 een verslag moeten voorleggen inzake de toepassing van de regeling die in artikel
1 wordt genoemd, ter verificatie van de invloed van de
genomen maatregelen en de bijdrage ervan aan de bevordering of het behoud van lokale economische activiteiten,
waarbij rekening moet worden gehouden met de handicaps waarmee de ultraperifere regio’s te kampen hebben.
Op basis hiervan zullen het toepassingsgebied, de tarieven
en de krachtens de communautaire normen toegestane
vrijstellingen zo nodig worden herzien,
(1) Verordening (EG) nr. 1528/2001 van de Commissie van 26 juli
2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2179/92 houdende
uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen bij invoer voor
tabak ten behoeve van de Canarische Eilanden (PB L 202 van
27.7.2001, blz. 9).
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Tot 31 december 2011 worden de Spaanse autoriteiten gemachtigd om een belasting te heffen die ÐArbitrio sobre los Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)
wordt genoemd, waarvan de tarieven en vrijstellingen overeenkomstig artikel 2 en 3 worden vastgesteld, op producten die op
de Canarische Eilanden zijn binnengebracht en aldaar zijn verkregen en die zijn opgesomd in bijlage 1.
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bijlage bedoelde producten die lokaal op de Canarische Eilanden worden geproduceerd, in een volledige vrijstelling dan wel
een vermindering van de in artikel 1 bedoelde belasting te
voorzien.
Deze vrijstellingen moeten worden geïntegreerd in de strategie
voor economische en sociale ontwikkeling van de Canarische
Eilanden en moeten bijdragen aan de bevordering van lokale
activiteiten.

Artikel 4
Artikel 2
1.
Voor de in deel A van de bijlage bedoelde producten
kunnen de tarieven van de AIEM-belasting hooguit 5 % bedragen.
2.
Voor de in deel B van de bijlage bedoelde producten
kunnen de tarieven van de AIEM-belasting hooguit 15 % bedragen.
3.
Voor de in deel C van de bijlage bedoelde producten
kunnen de tarieven van de AIEM-belasting hooguit 25 % bedragen.

De Spaanse autoriteiten leggen de Commissie uiterlijk op
31 december 2005 een verslag voor inzake de toepassing
van de in artikel 1 bedoelde regeling ter verificatie van de
invloed van de genomen maatregelen en de bijdrage ervan
aan de bevordering of het behoud van lokale economische
activiteiten, waarbij rekening moet worden gehouden met de
handicaps waarmee de ultraperifere regio’s te kampen hebben.
Op basis hiervan legt de Commissie de Raad een verslag voor
en, in voorkomend geval, een voorstel ter aanpassing van de
bepalingen van deze beschikking.

Artikel 5
Artikel 3
In afwijking van de artikelen 23, 25 en 90 van het Verdrag
worden de Spaanse autoriteiten gemachtigd om voor de in de

Deze beschikking is van toepassing vanaf 1 januari 2002.
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.
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BIJLAGE
A. Lijst van de in artikel 2, lid 1 genoemde producten volgens de classificatie van de nomenclatuur van het
gemeenschappelijk douanetarief:
Landbouw en visserijproducten:
0203 11/0203 12/0203 19/0207 11/0207 13/0302 69 61 00/0302 69 94 00/0701 90/0702/0703/0803
Bouwmaterialen:
3816/3824 40 00 00/3824 90 45 00/3824 90 70 00/6809
Chemie:
2804 30 00/2804 40 00/2851 00 30/3208/3209/3210/3212 90 90 00/3213/3214/3401/3402/3406/3814 00 90 90/
3920 30 00 90/3921 90 60/3923 90 90/4012 10
Metaalindustrie:
7604/7608/8428 39 98 00/8479 50 00 00
Voedingsindustrie:
0210 11 11 00/0210 11 31 00/0210 12 19 00/0210 19 40 00/0210 19 81 00/0305 41 00/0901 22 00 00/1101/
1901 20 00 90/1901 90 91 96/2006 00 31 00/1601/1602/1704 90 30 00/1704 90 51 90/1704 90 55 00/1704 90 71/
1704 90 75 00/1806/1901 90 99/1904 10 10/1905/2007 91 10/2008 99 61/2008 99 68/2009 11/2009 19/2009 40/
2009 50/2009 70/2009 80/2009 90/2105/2309
Dranken:
2201/2202
Textiel en leder:
6112 31/6112 41
Papier:
4822 90/4823 90 90 90
Artikelen van de grafische industrie en van de uitgeverij:
4910
B. Lijst van de in artikel 2, lid 2 genoemde producten volgens de classificatie van de nomenclatuur van het
gemeenschappelijk douanetarief:
Landbouw en visserijproducten:
0407 00 30
Bouwmaterialen:
2523 29 00 00/2523 90/7010
Chemie:
3809 91 00/3917/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 10
Metaalindustrie:
7309 00/7325/7610/9403 20 99 00/9404
Voedingsindustrie:
0403/0901 21/1902/2103/2106 90 98
Dranken:
2203/2208 40
Textiel en leder:
6302
Papier:
4808/4818 10/4818 20/4818 30/4818 90 90 10/4819/4821/4823 59 10/4823 59 90
Artikelen van de grafische industrie en van de uitgeverij:
4909/4911
C. Lijst van de in artikel 2, lid 3 genoemde producten volgens de classificatie van de nomenclatuur van het
gemeenschappelijk douanetarief:
Tabak:
2402
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Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan de uitvoering van het kaderprogramma
2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)
(2002/C 75 E/23)
COM(2001) 725 def.
(Door de Commissie ingediend op 6 december 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 7,
Gezien het voorstel van de Commissie,

(6) Internationale organisaties die als opdracht hebben de samenwerking op het gebied van onderzoek in Europa te
ontwikkelen en die, omdat de meerderheid van de leden
ervan lidstaten of geassocieerde staten zijn, bijdragen aan
de totstandbrenging van de Europese Onderzoeksruimte,
moeten tot deelname aan het kaderprogramma 2002-2006
worden aangemoedigd.

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied
van onderzoek en onderwijs ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese Onderzoeksruimte
(2002-2006), hierna Ðkaderprogramma 2002-2006 genoemd, is aangenomen bij besluit van de Raad. De modaliteiten voor financiºle deelneming van de Gemeenschap
moeten worden aangevuld met andere conform artikel 7
van het verdrag vast te stellen bepalingen.
(2) Deze bepalingen moeten passen in een coherent en doorzichtig kader, waarbij ten volle rekening wordt gehouden
met de doelstellingen en de specificiteit van de instrumenten die zijn bepaald in bijlage III bij het specifiek programma ÐKernenergie, aangenomen bij besluit van de
Raad, teneinde er de optimale tenuitvoerlegging van te
waarborgen.
(3) De regels inzake deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten moeten rekening houden
met de aard van de activiteiten voor onderzoek (waaronder
begrepen demonstratieactiviteiten) en onderwijs op het gebied van kernenergie. Zij kunnen bovendien variºren al
naargelang de deelnemer behoort tot een lidstaat, een geassocieerde staat  al dan niet een kandidaat-lidstaat  of
een derde land, of naargelang de juridische structuur ervan,
namelijk het feit of het gaat om een nationale organisatie,
een internationale organisatie  al dan niet van Europees
belang  of een vereniging van deelnemers.
(4) De activiteiten van het kaderprogramma moeten worden
uitgevoerd met inachtneming van de ethische grondbeginselen waaronder begrepen die welke zijn opgenomen in het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en er
moet naar worden gestreefd de informatieverstrekking aan
en dialoog met het publiek te verbeteren en de rol van de
vrouwen in het onderzoek te vergroten.
(5) Overeenkomstig het kaderprogramma 2002-2006 moet de
deelneming van juridische entiteiten uit derde landen worden overwogen gelet op de doelstellingen inzake internationale samenwerking in met name artikel 101 van het verdrag.

(7) Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, hierna
Ðhet GCO genoemd, neemt op dezelfde grondslag als in
een lidstaat gevestigde juridische entiteiten deel aan indirecte werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
technologische ontwikkeling.
(8) De tenuitvoerlegging van de activiteiten van het kaderprogramma moet in overeenstemming zijn met de financiºle
belangen van de Gemeenschap en de bescherming ervan
waarborgen;
BESLUIT:
HOOFDSTUK I
INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1
Voorwerp
Dit besluit stelt de regels vast inzake deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan onderzoek
dat wordt uitgevoerd op grond van het kaderprogramma van
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor activiteiten
op het gebied van onderzoek en onderwijs die gericht zijn op
de totstandbrenging van de Europese Onderzoeksruimte
(2002-2006) (hierna het Ðkaderprogramma 2002-2006 genoemd).

Artikel 2
Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a) ÐIndirecte werkzaamheid: een OTOO-activiteit die door
ØØn of meer deelnemers wordt ondernomen door middel
van een instrument van het kaderprogramma 2002-2006;
b) ÐOTOO-activiteit: een van de activiteiten voor onderzoek
en technologische ontwikkeling, waaronder begrepen demonstratieactiviteiten, en onderwijsactiviteiten, beschreven
in de bijlage bij het kaderprogramma 2002-2006;
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c) ÐBudget: een financieel plan waarin alle middelen en uitgaven worden geraamd die nodig zijn om een indirecte
werkzaamheid uit te voeren;

o) ÐDerde land: een staat die noch een lidstaat noch een
geassocieerde staat is.

d) ÐConsortium: alle deelnemers aan dezelfde indirecte werkzaamheid;

Artikel 3

e) ÐContract: een subsidieovereenkomst betreffende de uitvoering van een indirecte werkzaamheid die rechten en verplichtingen doet ontstaan tussen de Gemeenschap en de
deelnemers aan deze indirecte werkzaamheid;
f)

ÐJuridische entiteit: elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon opgericht overeenkomstig het nationale recht dat
van toepassing is in zijn vestigingsplaats, het communautaire recht of het internationale recht, die rechtspersoonlijkheid bezit en gerechtigd is in eigen naam enigerlei soort
rechten en verplichtingen te hebben;

g) ÐGeassocieerde staat: een staat die partij is bij een internationale overeenkomst die met de Gemeenschap is gesloten, naar luid waarvan of op basis waarvan hij financieel
bijdraagt in geheel of een deel van de begroting van het
kaderprogramma 2002-2006;
h) ÐGeassocieerde kandidaat-lidstaat: elke geassocieerde staat
die door de Gemeenschap wordt erkend als een staat die
kandidaat is voor toetreding tot de Europese Unie;
i)

ÐEuropees economisch samenwerkingsverband (EESV): elke
juridische entiteit opgericht overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 2137/85 van de Raad (1);

j)

ÐInstrumenten: de mechanismen voor indirecte steunverlening van de Gemeenschap zoals bepaald in bijlage III
bij het specifiek programma ÐKernenergie;

k) ÐOnregelmatigheid: elke schending van een bepaling van
het Gemeenschapsrecht of elke niet-nakoming van een contractuele verplichting wegens een handelen of nalaten van
een juridische entiteit waarvan het gevolg is of zou zijn dat
inbreuk wordt gemaakt op de algemene begroting van de
Gemeenschappen of door de Gemeenschappen beheerde
budgetten door een niet-verschuldigde uitgave;
l)

ÐInternationale organisatie: elke juridische entiteit voortvloeiend uit een vereniging van staten, met uitzondering
van de Gemeenschap, opgericht op basis van een verdrag
of een soortgelijke handeling, met gemeenschappelijke organen, en met een internationale rechtspersoonlijkheid die
verschillend is van die van haar lidstaten;

m) ÐInternationale organisatie van Europees belang: een internationale organisatie waarvan de meerderheid van de leden
lidstaten van de Europese Gemeenschap of geassocieerde
staten zijn, en waarvan het hoofddoel is de wetenschappelijke en technologische samenwerking te bevorderen in Europa;
n) ÐDeelnemer: een juridische entiteit die bijdraagt aan een
indirecte werkzaamheid en volgens het onderhavige besluit
of het contract rechten en verplichtingen jegens de Gemeenschap heeft;
(1) PB L 199 van 31.7.1985, blz. 1.

Onafhankelijkheid
1.
Twee juridische entiteiten zijn onafhankelijk van elkaar in
de zin van dit besluit voor zover er geen zeggenschapsverhouding tussen beide bestaat. Een zeggenschapsverhouding bestaat
voor zover de ene juridische entiteit direct of indirect zeggenschap heeft over de andere of de ene juridische entiteit onder
dezelfde directe of indirecte zeggenschap staat als de andere.
Deze zeggenschap kan met name voorvloeien uit:
a) het direct of indirect bezitten van meer dan 50 % van de
nominale waarde van het uitgegeven aandelenkapitaal in een
juridische entiteit, of een meerderheid van de stemrechten
van de aandeelhouders of vennoten van die entiteit;
b) het direct of indirect rechtens of feitelijk bezitten van beslissingsbevoegdheden in een juridische entiteit.
2.
Het direct of indirect bezitten van meer dan 50 % van de
nominale waarde van het uitgegeven aandelenkapitaal in een
juridische entiteit of een meerderheid van de stemrechten van
de aandeelhouders of vennoten van een dergelijke entiteit door
openbare participatiemaatschappijen, institutionele beleggers of
risicobeleggingsmaatschappijen en -fondsen schept als zodanig
geen zeggenschapsverhouding.
3.
De eigendom van of het toezicht op juridische entiteiten
door dezelfde overheidsinstantie doet op zichzelf geen zeggenschapsverhouding tussen deze entiteiten ontstaan.

HOOFDSTUK II
INSTRUMENTEN

Artikel 4
Topnetwerken
1.
Topnetwerken beogen de versterking van de wetenschappelijke en technologische topkwaliteit van de Gemeenschap
door een geleidelijke en permanente integratie van bestaande
of opkomende onderzoeks- en onderwijscapaciteiten, zowel op
nationaal als op regionaal vlak. Elk netwerk heeft tot doel de
kennis op een bepaald gebied te bevorderen door op dat gebied
een kritische massa aan competenties te verzamelen. De betrokken activiteiten zijn over het algemeen gericht op langetermijn- en multidisciplinaire doelstellingen en beogen geen in
termen van producten, procØdØs of diensten vooraf bepaalde,
precieze resultaten.
2.
Met het doel een virtueel topcentrum te scheppen, leggen
de deelnemers een gemeenschappelijk activiteitenprogramma
ten uitvoer waarin een belangrijk deel, of zelfs het geheel,
van hun capaciteiten en activiteiten voor onderzoek of onderwijs op het betrokken gebied wordt geïntegreerd. In voorkomend geval kent de juridische entiteit waaronder een bij
het netwerk aangesloten instituut, afdeling, laboratorium of
team ressorteert, deze daartoe voldoende zelfstandigheid toe.
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Het gemeenschappelijke activiteitenprogramma is gericht op
onderzoeks- of onderwijsactiviteiten en omvat noodzakelijkerwijs integratieactiviteiten alsook activiteiten voor de verspreiding van topkwaliteit buiten het netwerk, zoals beschreven in
bijlage III bij beschikking van de Raad (tot vaststelling van het
specifiek programma ÐKernenergie). De jaarlijkse bijwerking, in
overeenstemming met de Commissie, van het gemeenschappelijke activiteitenprogramma kan de heroriºntatie van sommige
activiteiten of het begin van nieuwe activiteiten omvatten.

b) demonstratieprojecten, gericht op het aantonen van de uitvoerbaarheid van nieuwe technologieºn die een potentieel
economisch voordeel bieden, maar niet onmiddellijk commercialiseerbaar zijn.

Artikel 5

Artikel 7

Geïntegreerde projecten

Geïntegreerde initiatieven in verband met infrastructuur

1.
Het doel van geïntegreerde projecten is de concurrentiepositie van de Gemeenschap te versterken of te helpen bij de
oplossing van belangrijke maatschappelijke problemen door het
mobiliseren van een kritische massa aan middelen en competenties op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en onderwijs. Vanuit dit perspectief worden voor elk
geïntegreerd project in termen van wetenschappelijke en technologische kennis welomschreven doelstellingen vastgesteld en
wordt elk project uitgevoerd met het doel specifieke resultaten
te verkrijgen die toepasselijk zijn op producten, procØdØs of
diensten.

De geïntegreerde initiatieven in verband met infrastructuur integreren een combinatie van activiteiten die essentieel zijn voor
de versterking en de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuren voor het aanbieden van diensten op Europese schaal. Hiertoe combineren zij netwerkactiviteiten met een ondersteuningsactiviteit of onderzoeksactiviteiten die nodig zijn ter verbetering
van de prestaties van infrastructuren. Zij omvatten een onderdeel verspreiding van kennis bij potentiºle gebruikers, waaronder bij de industrie, en met name KMO’s.

2.
De geïntegreerde projecten nemen in beginsel de vorm
aan van een geheel van specifieke componenten, met een omvang en structuur die kunnen variºren volgens de uit te voeren
taak, die betrekking hebben op de verschillende delen van het
onderzoek of het onderwijs die nodig zijn voor het bereiken
van de gemeenschappelijke algemene doelstellingen, die tot een
coherent geheel worden geïntegreerd en die nauw gecoördineerd ten uitvoer worden gelegd.

Activiteiten inzake menselijk potentieel en mobiliteit

De activiteiten in het kader van een geïntegreerd project omvatten activiteiten voor onderzoek of onderwijs, waaronder begrepen demonstratieactiviteiten, activiteiten voor het beheer en
het gebruik van kennis ter bevordering van innovatie, en elk
ander type activiteiten die rechtstreeks verband houden met de
doelstellingen van beschikking van de Raad (tot vaststelling van
het specifiek programma ÐKernenergie), zoals beschreven in
bijlage III bij die beschikking. Al deze activiteiten passen in
een, jaarlijks in overeenstemming met de Commissie bijgewerkt
uitvoeringsplan. De bijwerking kan de heroriºntatie van bepaalde activiteiten en het beginnen van nieuwe activiteiten
omvatten.

Artikel 6
Gerichte specifieke projecten op het gebied van
onderzoek of onderwijs
1.
De gerichte specifieke projecten op het gebied van onderzoek kunnen ØØn van beide volgende vormen of de twee vormen gecombineerd aannemen:
a) projecten voor onderzoek en technologische ontwikkeling,
gericht op de verwerving van nieuwe kennis, ofwel om
nieuwe producten, procØdØs of diensten sterk te verbeteren
of te ontwikkelen, ofwel om in andere behoeften van de
maatschappij en het communautaire beleid te voorzien.

2.
De specifieke gerichte projecten op het gebied van onderwijs zijn bedoeld om de verspreiding op het juiste moment van
nieuwe kennis op Europese schaal te vergemakkelijken en de
nationale activiteiten beter te integreren.

Artikel 8

Activiteiten inzake menselijk potentieel en mobiliteit worden
uitgevoerd met het oog op opleiding, ontwikkeling van vaardigheden of overdracht van kennis. Zij bestaan uit ondersteuning van activiteiten die door natuurlijke personen, gaststructuren, waaronder begrepen opleidingsnetwerken, alsook door
topteams worden uitgevoerd.
Artikel 9
Coördinatieactiviteiten
De coördinatieactiviteiten beogen gecoördineerde initiatieven
van verschillende onderzoeks-, opleidings- en innovatieactoren
te stimuleren en te ondersteunen. Zij omvatten een geheel van
activiteiten zoals de organisatie van conferenties, vergaderingen,
opleidingscursussen, de uitvoering van studies, personeelsuitwisselingen, de uitwisseling en verbreiding van goede praktijken, het opzetten van informatiesystemen en deskundigengroepen, en kunnen, voorzover nodig, ondersteuning bij de vaststelling, organisatie en het beheer van gezamenlijke of gemeenschappelijke initiatieven omvatten.
Artikel 10
Specifieke-ondersteuningsactiviteiten
De specifieke-ondersteuningsactiviteiten leggen vastgestelde
doelstellingen van het kaderprogramma 2002-2006 ten uitvoer
of kunnen bijdragen tot het voorbereiden van toekomstige activiteiten van het communautaire beleid inzake onderzoek en
onderwijs, of toezicht  en beoordelingsactiviteiten omvatten.
Zij bestaan met name uit en combineren afhankelijk van het
geval lezingen, studiebijeenkomsten, studies en analyses, prijzen
en wetenschappelijke wedstrijden op hoog niveau, werkgroepen en deskundigengroepen, operationele ondersteuning en
verspreidings-, informatie- en communicatieactiviteiten.
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HOOFDSTUK III
REGELS INZAKE DEELNEMING EN FINANCIERING

Artikel 11
Werkingssfeer
De in dit hoofdstuk opgenomen regels zijn van toepassing op
de deelneming van juridische entiteiten aan indirecte werkzaamheden. Zij zijn van toepassing onverminderd de in hoofdstuk IV opgenomen specifieke regels betreffende OTOO-activiteiten op grond van het prioritaire thematische gebied ÐOnderzoek naar fusie-energie van het specifiek programma ÐKernenergie.
Artikel 12
Algemene beginselen
1.
Elke juridische entiteit die deelneemt aan een indirecte
werkzaamheid komt voor een financiºle bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking, onder voorbehoud van de artikelen
14 en 15.
2.
Elke in een geassocieerde staat gevestigde juridische entiteit kan op dezelfde wijze aan indirecte werkzaamheden deelnemen en heeft dezelfde rechten en verplichtingen als een in
een lidstaat gevestigde juridische entiteit, zulks onder voorbehoud van artikel 13.
3.
Het GCO kan op dezelfde wijze aan indirecte werkzaamheden deelnemen en heeft dezelfde rechten en verplichtingen
als een in een lidstaat gevestigde juridische entiteit.
4.
Elke Internationale organisatie van Europees belang kan
aan indirecte werkzaamheden deelnemen op dezelfde wijze als
een in een lidstaat gevestigde juridische entiteit en oefent overeenkomstig haar oprichtingsakte dezelfde rechten uit en komt
dezelfde verplichtingen na als een dergelijke entiteit.
5.
Naar gelang van de aard van de ten uitvoer gelegde instrumenten of de doelstellingen van de OTOO-activiteit kan het
werkprogramma van het specifieke programma in voorkomend
geval de deelneming aan een indirecte werkzaamheid beperken
tot juridische entiteiten overeenkomstig de activiteiten of het
type ervan.
Artikel 13
Minimale aantal deelnemers en vestigingsplaats van de
deelnemers
1.
Het werkprogramma bepaalt het minimale aantal deelnemers aan een indirecte werkzaamheid alsook hun vestigingsplaats, overeenkomstig de aard van het instrument en de doelstellingen van de OTOO-activiteit.
2.
Wat topnetwerken en geïntegreerde projecten betreft,
mag het minimale aantal deelnemers niet kleiner zijn dan
drie onafhankelijke juridische entiteiten gevestigd in drie verschillende lidstaten of geassocieerde staten, waarvan ten minste
twee lidstaten of geassocieerde kandidaat-lidstaten.
3.
De specifieke ondersteuningsactiviteiten en activiteiten op
het gebied van menselijk potentieel en mobiliteit, met uitzon-
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dering van netwerken voor opleiding door onderzoek, kunnen
door ØØn juridische entiteit ten uitvoer worden gelegd.
Wanneer het werkprogramma een minimaal aantal vaststelt
groter dan of gelijk aan twee juridische entiteiten gevestigd in
evenveel lidstaten of geassocieerde staten, wordt dit aantal vastgesteld op de in lid 4 bepaalde voorwaarden.
4.
Ten aanzien van andere instrumenten dan die bedoeld in
de leden 2 en 3, mag het minimale aantal deelnemers niet
kleiner zijn dan twee onafhankelijke juridische entiteiten gevestigd in twee verschillende lidstaten of geassocieerde staten,
waarvan ten minste ØØn lidstaat of ØØn geassocieerde kandidaatlidstaat.
5.
Een EESV, of elke juridische entiteit die gevestigd is in een
lidstaat of een geassocieerde staat en uit onafhankelijke juridische entiteiten bestaat welke beantwoorden aan de voorwaarden van het onderhavige besluit, kan afzonderlijk aan een indirecte werkzaamheid deelnemen, zodra de samenstelling ervan
aan de overeenkomstig de bepalingen van lid 1 tot 4 vastgestelde voorwaarden voldoet.
Artikel 14
Deelneming van juridische entiteiten uit derde landen
1.
Onder voorbehoud van andere beperkingen die in het
werkprogramma van het specifiek programma kunnen worden
gespecificeerd, kan elke juridische entiteit gevestigd in een
derde land deelnemen aan OTOO-activiteiten boven het overeenkomstig artikel 13 vastgestelde minimale aantal deelnemers
indien in deze deelneming uit hoofde van een OTOO-activiteit
is voorzien of indien deze deelneming noodzakelijk is voor de
uitvoering van de indirecte werkzaamheid.
2.
Elke juridische entiteit gevestigd in een derde land komt
voor een financiºle bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking indien in die mogelijkheid uit hoofde van een OTOO-activiteit is voorzien of indien de bijdrage essentieel is voor de
uitvoering van de indirecte werkzaamheid.
Artikel 15
Deelneming van internationale organisaties
Elke andere internationale organisatie dan de internationale
organisaties van Europees belang bedoeld in artikel 12, lid 4,
kan deelnemen aan OTOO-activiteiten onder voorbehoud van
de voorwaarden opgenomen in artikel 14.
Artikel 16
Voorwaarden inzake technische competenties en middelen
1.
De deelnemers beschikken over de kennis en de technische competenties die nodig zijn voor de uitvoering van de
indirecte werkzaamheid.
2.
Bij de indiening van het voorstel moeten de deelnemers
ten minste potentieel over de middelen beschikken die nodig
zijn voor de uitvoering van de indirecte werkzaamheid en er de
oorsprong van verduidelijken.
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Gaandeweg de werkzaamheden moeten de deelnemers, in de
gewenste vorm en te gelegener tijd, over de middelen beschikken die nodig zijn voor de uitvoering van de indirecte werkzaamheid.

a) De relevantie ervan in verband met de doelstellingen van
het specifieke programma;

Onder middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de
indirecte werkzaamheid dient te worden verstaan personele
middelen, infrastructuur, financiºle middelen en in voorkomend
geval onlichamelijke goederen alsook andere middelen die door
een derde op grond van een voorafgaande verbintenis te hunner beschikking zijn gesteld.

c) De communautaire toegevoegde waarde ervan, waaronder
de kritische massa aan gemobiliseerde middelen, het verwachte effect op of de bijdrage ervan tot het communautaire beleid;

Artikel 17
Indiening van voorstellen voor indirecte werkzaamheden
1.
Voorstellen voor indirecte werkzaamheden worden ingediend in het kader van uitnodigingen tot het indienen van
voorstellen die in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt en voorzover mogelijk op andere
manieren ruim worden verspreid.
2.

Lid 1 is niet van toepassing op:

a) Bepaalde specifieke-ondersteuningsactiviteiten voor activiteiten van juridische entiteiten die in het werkprogramma zijn
aangewezen;
b) Bepaalde specifieke-ondersteuningsactiviteiten die bestaan
uit een aankoop of een dienst overeenkomstig de bepalingen
die van toepassing zijn op het gebied van overheidsopdrachten;
c) Specifieke-ondersteuningsactiviteiten die, gezien de geschiktheid en het nut ervan in verhouding tot de doelstellingen en
de wetenschappelijke en technologische inhoud van het specifieke programma, het voorwerp kunnen zijn van tot de
Commissie gerichte aanvragen voor subsidie, voorzover het
werkprogramma van het specifieke programma daarin voorziet en een dergelijke aanvraag niet binnen de werkingssfeer
van een open uitnodiging tot het indienen van voorstellen
valt;
d) De in artikel 19 bedoelde specifieke-ondersteuningsactiviteiten.
3.
De uitnodigingen tot het indienen van voorstellen kunnen
worden voorafgegaan door uitnodigingen tot het indienen van
blijken van belangstelling, ten einde de Commissie in staat te
stellen de doelstellingen en behoeften nauwkeurig vast te stellen
en te beoordelen, onverminderd de beslissingen die zij later
neemt.

Artikel 18
Beoordeling en selectie van voorstellen voor indirecte
werkzaamheden
1.
De in artikel 17, lid 1, en artikel 17, lid 2, onder c),
bedoelde voorstellen voor indirecte werkzaamheden worden
beoordeeld op de grondslag van de volgende criteria:

b) De wetenschappelijke en technologische topkwaliteit ervan;

d) De kwaliteit van het plan voor gebruik of verspreiding van
kennis, de potentiºle effecten op het gebied van innovatie en
de competenties op het gebied van het beheer van de intellectuele eigendom;
e) De capaciteit de indirecte werkzaamheid tot een goed einde
te brengen, beoordeeld in termen van middelen, competenties en organisatie.
2.
Bij de uitvoering van lid 1, onder c), worden de volgende
criteria eveneens in aanmerking genomen:
a) Ten aanzien van topnetwerken, de omvang en intensiteit
van de integratie-inspanningen die zullen worden ondernomen en de capaciteit van het netwerk om topkwaliteit
te bevorderen buiten de kring van netwerkleden, alsook
de vooruitzichten op blijvende integratie van de onderzoekscapaciteiten en middelen ervan na het aflopen van
de financiºle bijdrage van de Gemeenschap;
b) Ten aanzien van geïntegreerde projecten, het streven waarop
de doelstellingen gericht zijn en de omvang van de ingezette
middelen die het mogelijk maken aanmerkelijk bij te dragen
tot de versterking van de concurrentiepositie of de oplossing
van maatschappelijke problemen;
c) Ten aanzien van geïntegreerde initiatieven, de vooruitzichten op het voortbestaan van het initiatief na het aflopen van
de financiºle bijdrage van de Gemeenschap.
3.
Het werkprogramma van het specifieke programma bepaalt, overeenkomstig de aard van de ten uitvoer gelegde instrumenten of de doelstellingen van de OTOO-activiteit, welke
in lid 1 bedoelde criteria de Commissie toepast. Zij verduidelijken of vullen deze criteria aan alsook de in lid 2 bedoelde
criteria, teneinde met name rekening te houden met de bijdrage
van de voorstellen voor indirecte werkzaamheden tot de verbetering van de informatieverstrekking aan en de dialoog met
het publiek en de vergroting van de rol van vrouwen in het
onderzoek.
4.
Elk voorstel voor een indirecte werkzaamheid dat indruist
tegen de ethische grondbeginselen, en met name de beginselen
in het Handvest van grondrechten van de Europese Unie, of
niet voldoet aan de in het werkprogramma of de uitnodiging
tot het indienen van voorstellen vastgestelde voorwaarden kan
op elk moment van de beoordelings- en selectieprocedure worden uitgesloten.
Elke deelnemer die een onregelmatigheid heeft begaan naar
aanleiding van de tenuitvoerlegging van een indirecte werkzaamheid kan op elk moment van de beoordelings- en selectieprocedure worden uitgesloten.
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5.
De Commissie beoordeelt en selecteert de voorstellen
voor indirecte werkzaamheden overeenkomstig doorzichtige,
billijke en onpartijdige procedures die zij vaststelt in een beoordelingshandboek, voor publicatie waarvan zij zorg draagt.
6.
De Commissie beoordeelt de voorstellen met bijstand van
onafhankelijke deskundigen die zij overeenkomstig artikel 19
aanwijst. Bij sommige specifieke-ondersteuningsactiviteiten,
met name die bedoeld in artikel 17, lid 2, maakt zij van die
mogelijkheid enkel gebruik indien zij dit nodig acht.

Artikel 19
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individuele kandidaatstellingen of uitnodigingen die onderzoeksinstellingen worden toegezonden met het oog op het
samenstellen van lijsten van geschikte kandidaten of kan zij,
wanneer zij dit nodig acht, buiten deze lijsten elke persoon
kiezen die de vereiste competentie bezit.

3.
Bij de benoeming van een onafhankelijke deskundige vergewist de Commissie zich ervan dat deze gelet op het onderwerp waarover hij wordt verzocht zich uit te spreken, niet met
een belangenconflict wordt geconfronteerd. Daartoe verzoekt
de Commissie de deskundige een verklaring te ondertekenen
waarin deze bevestigt dat er bij zijn benoeming geen belangenconflict bestaat en zich ertoe verbindt de Commissie te waarschuwen mocht er tijdens zijn opdracht een ontstaan.

Benoeming van onafhankelijke deskundigen
1.
De Commissie benoemt onafhankelijke deskundigen voor
de in het kaderprogramma 2002-2006 voorgeschreven beoordelingen en voor het specifieke programma alsook voor de in
artikel 18, lid 6, en in artikel 26, lid 1, tweede alinea, bedoelde
bijstandsopdrachten.
Zij kan bovendien groepen van onafhankelijke deskundigen
instellen die haar raad geven bij de tenuitvoerlegging van
haar onderzoeksbeleid.
2.
De Commissie benoemt de onafhankelijke deskundigen
volgens een van de volgende procedures:
a) Voor de in artikel 5 van het kaderprogramma 2002-2006
en artikel 6, lid 2, van het specifieke programma voorgeschreven beoordelingen benoemt de Commissie als onafhankelijke deskundigen, wetenschappelijke, industriºle of
politieke persoonlijkheden van zeer hoog niveau, die belangrijke ervaring op het gebied van onderzoek, onderzoeksbeleid of beheer van onderzoeksprogramma’s op nationaal of internationaal vlak bezitten;
b) Om haar bij te staan bij de beoordeling van voorstellen
inzake topnetwerken en geïntegreerde projecten en het toezicht op voorstellen die worden geselecteerd en ten uitvoer
gelegd, benoemt de Commissie als onafhankelijke deskundigen, wetenschappelijke of industriºle persoonlijkheden die
kennis van het hoogste niveau bezitten en een internationale autoriteit zijn op het betrokken vakgebied;
c) Voor de instelling van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde
groepen benoemt de Commissie als onafhankelijke deskundigen, beroepsmensen die belangrijke en erkende kennis,
competentie en ervaring bezitten op het gebied of inzake
de aangelegenheden waarop de werkzaamheden betrekking
hebben;
d) In andere dan de onder a), b) en c), bedoelde gevallen en
teneinde op evenwichtige wijze rekening te houden met de
verschillende onderzoeksactoren benoemt de Commissie onafhankelijke deskundigen die de nodige competentie en kennis bezitten voor de hun toevertrouwde taken. Daartoe
maakt zij gebruik van uitnodigingen tot het indienen van

Artikel 20
Contracten
1.
Betreffende geselecteerde voorstellen voor indirecte werkzaamheden worden contracten gesloten die zijn gebaseerd op
het passende standaardcontract dat door de Commissie overeenkomstig het kaderprogramma 2002-2006 en het onderhavige besluit is opgesteld, voorzover nodig rekening gehouden
met de specificiteit van de verschillende betrokken instrumenten.

2.
Het contract stelt de rechten en verplichtingen van de
deelnemers vast overeenkomstig het onderhavige besluit, met
name de regels inzake het technische, technologische en financiºle toezicht op de indirecte werkzaamheid, de bijwerking
van de doelstellingen ervan, de wijziging van het consortium,
de betaling van de financiºle bijdrage van de Gemeenschap en,
in voorkomend geval, de voorwaarden waaronder noodzakelijke uitgaven in aanmerking komen.

Het contract stelt de regels vast inzake de verspreiding en het
gebruik van de kennis en resultaten in overeenstemming met
titel II, hoofdstuk 2 van het verdrag.

3.
Met het oog op de bescherming van de financiºle belangen van de Gemeenschap wordt in de contracten in de nodige
geldboetes voorzien.

Artikel 21
Tenuitvoerlegging van de indirecte werkzaamheid
1.
Overeenkomstig de contractsbepalingen en de organisatiewijze die het kiest zorgt het consortium voor de technische
uitvoering van de indirecte werkzaamheid, met hoofdelijke aansprakelijkheid van de deelnemers.

2.
De financiºle bijdrage van de Gemeenschap in een indirecte werkzaamheid wordt, overeenkomstig de in het contract
bepaalde regels betaald aan een door het consortium aangewezen en door de Commissie aanvaarde deelnemer.
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Deze deelnemer beheert de financiºle bijdrage van de Gemeenschap ter uitvoering van de door het consortium genomen
beslissingen ten aanzien van de toewijzing ervan aan de deelnemers en de activiteiten.
3.
Onder voorbehoud van de in het contract bepaalde aanpassingen op grond van de aard van het instrument en de
omvang van de bijdrage van de deelnemers:
a) is elke deelnemer onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
voor het gebruik van de overeenkomstig lid 2, tweede alinea, toegewezen financiºle bijdrage van de Gemeenschap,
met uitzondering van het deel ervan dat wordt toegewezen
aan de onder b) bedoelde deelnemers;
b) is een deelnemer die om wettelijke of bestuursrechtelijke
redenen niet als hoofdelijk aansprakelijk kan worden beschouwd slechts aansprakelijk voor dat deel van de financiºle bijdrage van de Gemeenschap dat hem overeenkomstig lid 2, tweede alinea, wordt toegewezen.
4.
De Commissie beroept zich slechts op de in lid 3, onder
a), bedoelde aansprakelijkheid voorzover noch de in gebreke
blijvende deelnemer noch het consortium de aan de Gemeenschap toegebrachte schade uit eigen beweging binnen een redelijke termijn hebben vergoed.
5.
Wanneer meer juridische entiteiten zijn verenigd in een
gemeenschappelijke juridische entiteit die overeenkomstig artikel 13, lid 5, als ØØn deelnemer optreedt, neemt deze de in de
leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde taken op zich en is deze
tegenover de Gemeenschap aansprakelijk, niettegenstaande de
tussen de samenstellende juridische entiteiten getroffen regelingen.

Artikel 22
Financiºle bijdrage van de Gemeenschap
Overeenkomstig de bijlage bij dit besluit, en binnen de grenzen
van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling (1), kan de financiºle bijdrage van
de Gemeenschap drie verschillende vormen aannemen:
a) ten aanzien van topnetwerken neemt zij de vorm aan van
een integratiesubsidie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld
op grond van de waarde van de capaciteiten en middelen
die de totaliteit van deelnemers voorstelt te integreren. Zij
vult de middelen aan, die door de deelnemers worden ingezet om hun gemeenschappelijke activiteitenprogramma ten
uitvoer te leggen.
Zij wordt betaald, gelet op de tenuitvoerlegging van het
gemeenschappelijke activiteitenprogramma en op basis van
die desbetreffende uitgaven welke bovenop de uitgaven komen die door de deelnemers zelf worden gedragen en door
(1) PB C 45 van 17.2.1996, blz. 5.
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een externe accountant of, bij openbare juridische entiteiten,
door een bevoegde ambtenaar voor juist worden verklaard;

b) ten aanzien van bepaalde activiteiten inzake menselijk potentieel en mobiliteit en specifieke ondersteuningsactiviteiten, met uitzondering van de in artikel 17, lid 2, onder b),
bedoelde indirecte werkzaamheden, kan zij de vorm aannemen van een forfaitair bedrag;

c) ten aanzien van geïntegreerde projecten en andere instrumenten, met uitzondering van die bedoeld onder a) en b),
en met uitzondering van de in artikel 17, lid 2, onder b),
bedoelde indirecte werkzaamheden neemt zij de vorm aan
van een budgetsubsidie, berekend als een percentage van het
budget dat door de deelnemers aan de uitvoering van de
indirecte werkzaamheid wordt toegewezen, aangepast volgens het type activiteit.

Het contract verduidelijkt welke uitgaven nodig zijn voor de
tenuitvoerlegging van de indirecte werkzaamheid, die door
een externe accountant of, bij openbare juridische entiteiten,
door een bevoegde ambtenaar voor juist moeten worden
verklaard.

Het contract kan gemiddelde percentages per type uitgaven
of voorafbepaalde forfaitaire bedragen alsook, in overeenstemming met de deelnemers, een waarde per activiteit vaststellen die niet aanmerkelijk van de gedane uitgaven afwijkt.

Artikel 23
Wijziging van het consortium
1.
Binnen de grenzen van de financiºle bijdrage van de Gemeenschap en onafhankelijk van het instrument kan het consortium, uit eigen beweging of ter uitvoering van het contract,
in overeenstemming met de Commissie, van samenstelling veranderen en zich met name tot elke juridische entiteit uitbreiden
die tot de tenuitvoerlegging van de indirecte werkzaamheid
bijdraagt.

Met uitzondering van de in lid 2 bedoelde wijzigingen wijst het
consortium nieuwe juridische entiteiten aan volgens de modaliteiten die het nodig acht of overeenkomstig het contract.

2.
Het gemeenschappelijke activiteitenprogramma van een
topnetwerk of het uitvoeringsplan van een geïntegreerd project
stellen vast bij welke wijzigingen van de samenstelling van het
consortium vooraf een aanbestedingsbericht dient te worden
gepubliceerd.

Het consortium publiceert het aanbestedingsbericht en verspreidt dit op ruime schaal via specifieke informatiemedia,
met name internetsites betreffende het kaderprogramma
2002-2006, de vakpers of brochures.
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Het consortium beoordeelt de offertes:
a) in het licht van de criteria voor de beoordeling en selectie
van de indirecte werkzaamheid, vastgesteld overeenkomstig
de voorwaarden van artikel 18, leden 3 en 4;
b) met hulp van onafhankelijke deskundigen die door het consortium zijn aangesteld op basis van de criteria beschreven
in artikel 19, lid 2, onder b).
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geval van schending van de bepalingen van dit besluit of het
contract.
3.
De Commissie, of elke door haar gemachtigde vertegenwoordiger, heeft het recht technische, technologische en financiºle controles uit te voeren bij de deelnemers, om zich
ervan te overtuigen dat de indirecte werkzaamheid op de
door de deelnemers opgegeven voorwaarden en overeenkomstig de contractsbepalingen wordt of is uitgevoerd.

Overeenkomstig lid 1 kan de Commissie, indien en wanneer na
deze beoordeling het consortium een uitbreiding tot nieuwe
deelnemers voorstelt, zich daartegen verzetten.

4.
Overeenkomstig artikel 160C van het Verdrag kan de
Rekenkamer het gebruik van de financiºle bijdrage van de
Gemeenschap controleren op grond van de regels die specifiek
voor de Rekenkamer gelden.

Artikel 24

Artikel 27

Aanvullende financiºle bijdrage

Bescherming van de financiºle belangen van de Gemeenschap

De Commissie kan de financiºle bijdrage van de Gemeenschap
in een lopende indirecte werkzaamheid verhogen om deze uit
te breiden tot nieuwe activiteiten waarbij nieuwe deelnemers
kunnen worden betrokken.
Zij doet dit, na de voltooiing van een beoordeling overeenkomstig artikel 18, door middel van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen, die in voorkomend geval tot lopende indirecte werkzaamheden is beperkt.
Artikel 25
Activiteiten van het consortium ten gunste van derden
Wanneer het contract bepaalt dat het consortium alle of een
gedeelte zijner activiteiten ten gunste van derden uitvoert, geeft
dit daaraan passende publiciteit, in voorkomend geval het contract.
Het consortium beoordeelt en selecteert de hem toegezonden
aanvragen overeenkomstig de beginselen van doorzichtigheid,
billijkheid en onpartijdigheid en volgens de in het contract
vastgelegde regels.
Artikel 26
Toezicht en technische, technologische en financiºle
controles

De Commissie zorgt ervoor dat, wanneer indirecte werkzaamheden ten uitvoer worden gelegd, de financiºle belangen van de
Europese Gemeenschappen worden beschermd door daadwerkelijke controles en door afschrikkende maatregelen en, indien
onregelmatigheden worden vastgesteld, door geldboetes die
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, zulks in overeenstemming met de Verordeningen van de Raad (EG, Euratom)
nrs. 2988/95 (1), 2185/96 (2) en 1074/99 (3).
HOOFDSTUK IV
SPECIFIEKE REGELS VOOR DEELNEMING AAN OTOOACTIVITEITEN UIT HOOFDE VAN HET PRIORITAIRE
THEMATISCHE GEBIED ÐONDERZOEK NAAR FUSIE-ENERGIE

Artikel 28
Werkingssfeer
De regels in dit hoofdstuk zijn van toepassing op OTOO-activiteiten uit hoofde van het prioritaire thematische gebied
ÐOnderzoek naar fusie-energie. Bij strijdigheid tussen de regels
in dit hoofdstuk en de regels in de hoofdstukken II en III, zijn
de regels in dit hoofdstuk van toepassing.
Artikel 29
Procedures

1.
De Commissie beoordeelt periodiek de indirecte werkzaamheden waaraan de Gemeenschap bijdraagt op grond van
de haar door de deelnemers overeenkomstig de contractsbepalingen toegezonden activiteitenverslagen die ook op de tenuitvoerlegging van het plan voor het gebruik of de verspreiding
van de kennis betrekking hebben.

OTOO-activiteiten uit hoofde van het prioritaire thematische
gebied ÐOnderzoek naar fusie-energie kunnen worden uitgevoerd op basis van de procedures waarin binnen de volgende
kaders is voorzien:

Voor het toezicht op de topnetwerken en geïntegreerde projecten en, voorzover nodig, voor andere indirecte werkzaamheden
wordt de Commissie bijgestaan door onafhankelijke deskundigen die zij overeenkomstig artikel 19, lid 2, aanstelt.

b) de ÐEuropean Fusion Development Agreement;

2.
Overeenkomstig het contract neemt de Commissie alle
nuttige maatregelen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de indirecte werkzaamheid met inachtneming van de
financiºle belangen van de Gemeenschap, op grond waarvan zij
indien nodig de financiºle bijdrage van de Gemeenschap kan
aanpassen of de indirecte werkzaamheid kan onderbreken in

a) de associatiecontracten met de lidstaten, geassocieerde staten, of in deze staten gevestigde juridische entiteiten;

c) elke andere multilaterale overeenkomst die door de Gemeenschap met geassocieerde juridische entiteiten is gesloten;
(1) PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.
(2) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 1.
(3) PB L 210 van 10.8.1999, blz. 24.
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d) juridische entiteiten die kunnen worden opgericht nadat het
raadgevend comitØ voor het fusieprogramma bedoeld in
artikel 5, lid 2, van het specifiek programma ÐKernenergie
zijn advies heeft gegeven;

a) de kapitaalgerelateerde uitgaven van welomschreven projecten waaraan door dat comitØ prioritaire status is verleend,
tegen een uniforme voet van 35 %;

e) andere contracten van bepaalde duur met niet-geassocieerde
juridische entiteiten gevestigd in lidstaten of geassocieerde
staten;

b) de welomschreven multilaterale activiteiten die worden uitgevoerd uit hoofde van de ÐEuropean Fusion Development
Agreement of door elke met dit doel opgerichte juridische
entiteit, daaronder begrepen aankopen;

f) internationale overeenkomsten in verband met de samenwerking met derde landen, of elke juridische entiteit die
bij een dergelijke overeenkomst kan worden opgericht.
Artikel 30
Financiºle bijdrage van de Gemeenschap
1.
De associatiecontracten bedoeld in artikel 29, onder a), en
de contracten van bepaalde duur bedoeld in artikel 29, onder
e), stellen de regels vast betreffende de communautaire financiºle bijdrage in de activiteiten waarin zij voorzien.
De jaarlijkse basisvoet voor de communautaire financiºle bijdrage bedraagt niet meer dan 20 % van de lopende uitgaven in
2003, en neemt jaarlijks af zodat de gemiddelde waarde ervan
tijdens de duur van het kaderprogramma 2002-2006 niet meer
bedraagt dan 15 %.
2.
Na raadpleging van het raadgevend comitØ voor het fusieprogramma bedoeld in artikel 5, lid 2, van het specifiek
programma ÐKernenergie kan de Commissie financieren:

3.
Wanneer voor projecten en activiteiten een financiºle bijdrage wordt ontvangen boven de jaarlijkse basisvoet bedoeld in
de tweede alinea van lid 1, hebben alle juridische entiteiten
bedoeld in artikel 29, onder a) tot e), het recht deel te nemen
aan de experimenten die met de betrokken uitrusting worden
uitgevoerd.
4.
De communautaire financiºle bijdrage in activiteiten die
worden uitgevoerd binnen het kader van een internationale
samenwerkingsovereenkomst bedoeld in artikel 29, onder f),
wordt daarin vastgesteld of door elke daarbij opgerichte juridische entiteit.
De Gemeenschap kan, samen met de juridische entiteiten die
met het programma zijn geassocieerd, elke nodige juridische
entiteit in het leven roepen om haar deelneming en financiºle
bijdrage in verband met een dergelijke overeenkomst te beheren.
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BIJLAGE
OTO-ACTIVITEITEN EN FINANCI¸LE BIJDRAGE VAN DE GEMEENSCHAP PER TYPE INSTRUMENT
Type instrument

Topnetwerken

Bijdrage van de Gemeenschap (1)

OTO-Activiteiten

 Prioritaire thematische gebieden
 Andere activiteiten op het gebied
van nucleaire veiligheid (2)

Geïntegreerde projecten

 Prioritaire thematische gebieden
 Andere activiteiten op het gebied
van nucleaire veiligheid (2)

Gerichte specifieke projecten op
het gebied van onderzoek of onderwijs

Activiteiten inzake menselijk potentieel en mobiliteit

 Prioritaire
den (2)

thematische

gebie-

infrastructuurinitia-

 Prioritaire
den (2)

thematische

gebie-

 Prioritaire
den (2)

thematische

gebie-

 Andere activiteiten op het gebied
van nucleaire veiligheid
Coördinatieactiviteiten

Budgetsubsidie: maximaal 50 % van het
budget (4) (5)

Budgetsubsidie: maximaal 50 % van het
budget (4) (5)

 Andere activiteiten op het gebied
van nucleaire veiligheid

 Andere activiteiten op het gebied
van nucleaire veiligheid
Geïntegreerde
tieven

Integratiesubsidie: in principe maximaal 25 % van de waarde van de capaciteiten en middelen die de deelnemers voorstellen te integreren (3)

 Prioritaire
den (2)

thematische

gebie-

Budgetsubsidie: maximaal 100 % van
het budget (4), in voorkomend geval
als forfaitair bedrag

Budgetsubsidie: overeenkomstig de
aard van de activiteiten, van 50 tot
100 % van het budget (4) (5) (6)

Budgetsubsidie: maximaal 100 % van
het budget (4)

 Andere activiteiten op het gebied
van nucleaire veiligheid
Specifieke-ondersteuningsactiviteiten

 Prioritaire
den (2)

thematische

gebie-

 Andere activiteiten op het gebied
van nucleaire veiligheid

Budgetsubsidie: maximaal 100 % van
het budget (4), in voorkomend geval
als forfaitair bedrag

(1) De financiºle bijdrage van de Gemeenschap heeft betrekking op een budget dat bestaat uit bijkomende uitgaven bovenop die welke
voor het overige door de deelnemers worden gedragen, behalve wat de voorstellen bedoeld in artikel 17, lid 2, onder b), betreft, waar
zij een aankoopprijs dekt, of wanneer zij de vorm aanneemt van een door de Commissie vooraf bepaald forfaitair bedrag.
Deze uitgaven kunnen voor 100 % door de Gemeenschap worden ondersteund. Zo dekt de financiºle bijdrage met name bij
coördinatieactiviteiten maximaal 100 % van het budget dat nodig is voor de coördinatie van activiteiten waarvan de financiering
door de deelnemers zelf wordt verzorgd.
(2) In naar behoren gemotiveerde gevallen.
(3) Dit percentage varieert volgens de gebieden en wordt in het werkprogramma vastgesteld. De bijdrage van de Gemeenschap dekt
bijkomend de uitgaven van het gemeenschappelijk activiteitenprogramma.
(4) Het standaardcontract dient de voorwaarden te verduidelijken op grond waarvan van bepaalde juridische entiteiten, met name
openbare instanties, maximaal 100 % van de marginale kosten gefinancierd wordt.
(5) De steunverleningspercentages kunnen worden aangepast overeenkomstig de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling al naargelang het om onderzoeks- dan wel demonstratieactiviteiten gaat, of afhankelijk van andere ten
uitvoer gelegde activiteiten zoals opleiding van onderzoekers of beheer van het consortium.
(6) Activiteiten van een geïntegreerd infrastructuurinitiatief moeten verplicht een netwerkactiviteit omvatten (coördinatieactiviteit: maximaal 100 % van het budget) en minstens een van deze andere activiteiten: onderzoeksactiviteiten (maximaal 50 % van het budget) of
activiteiten voor specifieke diensten (bv. transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuren: maximaal 100 % van het budget).
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten en inzake de
opening en het beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor de invoer van
bepaalde visserijproducten in de Canarische Eilanden
(2002/C 75 E/24)
COM(2001) 731 def.  2001/0289(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 6 december 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 299, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

(3) Sedert de invoering van specifieke maatregelen voor de
Canarische Eilanden in 1991 is de economische situatie
van deze regio sterk verbeterd. Het gemiddelde inkomen
van arbeiders en bedienden is bijna even hoog als het
gemiddelde voor de rest van Spanje. De werkloosheid is
gedaald tot het Spaanse gemiddelde (ongeveer 12 %) en
het verschil in levensstandaard tussen de bevolking van
deze eilanden en de rest van Spanje is bijna verdwenen.
Deze ontwikkeling is in hoofdzake het gevolg van de zeer
sterke groei van het toerisme en de daaruit voortvloeiende
handel en van verbeteringen in de landbouwsector.

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) In oktober en november 2000 hebben de Spaanse autoriteiten om verlenging met een periode van tien jaar verzocht van de maatregelen van het gemeenschappelijk douanetarief voor de Canarische Eilanden die voor het eerst
werden ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de
Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het
gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden (1). Deze
maatregelen verstrijken op 31 december 2001. De Spaanse
autoriteiten hebben tot staving van hun verzoek bepaalde
documenten overgelegd. De voor het onderzoek van deze
documenten beschikbare tijd was voor de Commissie
evenwel ontoereikend om een definitief antwoord te kunnen geven op de vraag of de gevraagde verlenging nog
gerechtvaardigd was.
(2) De toepassing van de tariefmaatregelen werd derhalve met
een jaar verlengd bij Verordening (EG) nr. 1105/2001 van
de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1911/91
betreffende de toepassing van de bepalingen van het gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden (2) en bij Verordening nr. 1106/2001 betreffende de verlenging van de
toepassing van Verordening (EEG) nr. 3621/92 houdende
tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van een aantal
visserijproducten op de Canarische Eilanden en van Verordening (EG) nr. 527/96 houdende tijdelijke schorsing
van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij de invoer van een aantal industriºle producten op de Canarische Eilanden (3).
(1) PB L 171 van 29.6.1991, blz. 1.
(2) PB L 151 van 7.6.2001, blz. 1.
(3) PB L 151 van 7.6.2001, blz. 3.

(4) Terzelfder tijd bleek evenwel dat de ontwikkeling van de
industriºle sector ver achter bleef bij die van de andere
twee sectoren en dat deze sector het gevaar liep volkomen
insignificant te worden. De bijdrage van de industriºle
sector tot het BBP van de Canarische Eilanden is de voorbije twee jaar gedaald tot minder dan 6 % van het lokale
BBP. De redenen voor deze verslechtering worden hierna
uiteengezet. Een verdere teruggang van deze sector van de
economie houdt het gevaar in dat de algemene economische situatie kwetsbaarder wordt, gezien de onberekenbaarheid van het internationale toerisme waarvan de eilanden steeds sterker afhankelijk worden.

(5) Tot nog toe produceert de industriºle sector van de Canarische Eilanden in hoofdzaak voor de lokale markt van
de eilanden en ondervindt hij, ondanks de nabijheid van
het Afrikaanse continent, zeer grote moeilijkheden bij het
vinden van afzetmarkten voor zijn producten buiten de
eilanden. Deze moeilijke situatie is in hoofdzaak het gevolg van het gebrek aan vervoermiddelen en de hoge
transportkosten bij de aankoop en de distributie van goederen. Dit heeft een negatief effect op de fabricagekosten
van de eindproducten die, naargelang het geval, tot 12 %
hoger kunnen zijn dan de fabricagekosten van vergelijkbare ondernemingen op het Spaanse schiereiland. Bovendien hebben de gestegen energieprijzen en de wereldwijde
gevolgen daarvan voor de transportkosten de voorbije
twee jaar ongetwijfeld bijgedragen tot de verdere verslechtering van de concurrentiepositie van de industriºle sector
op de eilanden.

Daar komt nog bij dat de voordelen van de sedert 1991
toegekende autonome tariefschorsingen ter ondersteuning
van de ontwikkeling van deze sector terzelfder tijd voortdurend zijn verminderd. Hierdoor werd het concurrentievermogen van de lokale industrie ten opzichte van zijn
concurrenten op het Spaanse vasteland en in de rest van
de Gemeenschap sterk aangetast.
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(6) Beide elementen hebben bijgedragen tot de standstill van
de industriºle ontwikkeling, die ertoe heeft geleid dat deze
sector de algemene economische ontwikkeling van de Canarische Eilanden niet heeft kunnen volgen.
(7) Gezien de sociale en economische ontwikkeling van de
Canarische Eilanden sedert 1991 is het niet wenselijk de
bestaande autonome tariefmaatregelen tegen einde 2001
gefaseerd op te heffen. De afschaffing van deze maatregelen zou een onmiddellijk inflatoir effect hebben op de
markt van de Canarische Eilanden en zou het gevaar
met zich brengen dat de reeds zeer kleine industriºle
sector van de eilanden grotendeels verdwijnt. Het is echter
noodzakelijk dat deze tariefmaatregelen geherstructureerd
worden met inachtneming van:
 de wijzigingen in de sociale en economische situatie
van de bevolking van de eilanden,
 de precaire concurrentiepositie van de plaatselijke industrie, en
 de wijziging van de rechten van het GDT als gevolg
van de Uruguay-ronde.
(8) Er dient derhalve een onderscheid te worden gemaakt
tussen de behandeling van consumptiegoederen, kapitaalgoederen en grondstoffen, en onderdelen en componenten
voor industriºle verwerking en onderhoud. Producten
waarop GDT-rechten van minder dan 2 % van toepassing
zijn, worden van de schorsing uitgesloten omdat het economisch effect daarvan onbeduidend is. De schorsing van
rechten is evenmin van toepassing op producten die aan
een bepaalde lokale belasting, de zogenaamde ÐArbitrio
sobre los Importaciones y Entregas de Mercancías en las
islas Canarias (AIEM), zijn onderworpen, omdat het vervangen van een communautair douanerecht door een lokale belasting strijdig zou zijn met het beginsel van de
interne markt.
(9) De invoerrechten op consumptiegoederen lagen in de jaren 2000 en 2001 gemiddeld 4,5 % onder het normale
recht. Aangezien de economische en sociale situatie van
de bevolking van de Canarische Eilanden sedert 1991
sterk is verbeterd en bepaalde andere regio’s van de Gemeenschap waarvan de economische situatie aanmerkelijk
slechter is niet voor dergelijke voordelen in aanmerking
komen, is het niet meer dan billijk dat de schorsingen van
de rechten voor consumptiegoederen gefaseerd worden
opgeheven.
(10) Teneinde evenwel een inflatoir effect op de markt van de
Canarische Eilanden te vermijden, dienen de vorengenoemde maatregelen over een periode van vijf jaar stap
voor stap te worden ingetrokken.
(11) Teneinde verleggingen van het handelsverkeer in consumptiegoederen te vermijden, zullen de schorsingen enkel van toepassing zijn op producten waarvoor bij de
lossing uit het schip of vliegtuig de douaneaangifte voor
het vrije verkeer aan de Spaanse douaneautoriteiten op de
Canarische Eilanden wordt overgelegd en die na het in het
vrije verkeer brengen buiten de douanezone worden gebracht. Voor de invoer van motorvoertuigen dienen specifieke bepalingen te worden vastgesteld.
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(12) Uit het bovenstaande blijkt dat de industriºle sector het
gevaar loopt volledig van het economisch proces te worden uitgesloten en minder dan ooit in staat is schaalvoordelen te bewerkstelligen door zijn producten aan afnemers
buiten de eilanden te verkopen. Teneinde deze sector de
mogelijkheid te geven zijn concurrentiepositie te herstellen en te verbeteren dienen maatregelen te worden vastgesteld die de investeerders perspectieven op lange termijn
verschaffen en het bedrijfsleven de mogelijkheid geven een
zodanig niveau van industriºle en commerciºle activiteit
te bereiken dat het voor vrachtvervoerders aantrekkelijker
wordt betere diensten aan te bieden tegen redelijke prijzen.
(13) Het is derhalve dienstig de rechten van een GDT geheel te
schorsen voor:
 kapitaalgoederen, en
 grondstoffen en onderdelen en componenten voor industriºle verwerking en onderhoud
die door ondernemingen op de Canarische Eilanden worden gebruikt gedurende een periode van 10 jaar die ingaat
op 1.1.2002.
(14) De schorsingen dienen afhankelijk te worden gesteld van
de voorwaarde dat de producten een bestemming krijgen
die in overeenstemming is met de vigerende douanewetgeving.
(15) De uitzonderlijke geografische ligging van de Canarische
Eilanden ten opzichte van de bevoorradingsbronnen voor
bepaalde visserijproducten die van essentieel belang zijn
voor de binnenlandse consumptie veroorzaakt hogere kosten voor deze sector. Dit natuurlijke nadeel kan worden
gecompenseerd door, onder meer, de douanerechten op de
invoer van de betrokken producten uit derde landen tijdelijk te schorsen binnen de grenzen van tariefcontingenten van passende omvang.
(16) De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben een verslag over
het functioneren van de bij Verordening (EEG) nr. 3621/92
van de Raad ingestelde schorsingen van rechten voorgelegd en de Commissie heeft een onderzoek ingesteld
naar de gevolgen van de maatregelen betreffende de invoer van bepaalde visserijproducten in de Canarische Eilanden.
(17) De Commissie is van oordeel dat twee tariefcontingenten
voor bepaalde visserijproducten gerechtvaardigd zijn omdat deze in de behoeften van de binnenlandse markt van
de Canarische Eilanden voorzien, terwijl, terzelfder tijd, de
invoer van deze goederen met verlaagd recht in de Gemeenschap voorspelbaar en duidelijk waarneembaar blijft.
(18) Om rechtstreekse gevolgen voor het functioneren van de
interne markt te vermijden, dienen maatregelen te worden
genomen die ervoor zorgen dat visserijproducten waarvoor om schorsing wordt verzocht uitsluitend voor de
binnenlandse markt van de Canarische Eilanden bestemd
zijn.
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(19) De regels voor het beheer van tariefcontingenten in de
chronologische volgorde van de data van de douaneaangiften zijn neergelegd in Verordening (EEG) nr. 2454/93
van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling
van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening
(EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek (1).
(20) Er dienen maatregelen te worden genomen die de Commissie in staat stellen op de hoogte te blijven van de
betrokken invoer en zij dient te worden gemachtigd om,
indien nodig, na raadpleging van het ComitØ Communautair Douanewetboek, tijdelijke maatregelen te nemen die
speculatieve verleggingen van het handelsverkeer tegengaan tot de instellingen van de Gemeenschap een definitieve regeling hebben vastgesteld.
(21) Wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur geven
normaliter geen aanleiding tot ingrijpende wijzigingen
van de aard van deze maatregelen. Ter vereenvoudiging
dient een bepaling te worden opgenomen die de Commissie machtigt, na raadpleging van het ComitØ Communautair Douanewetboek, de nodige wijzigingen en
technische aanpassingen aan te brengen in de bijlagen
bij deze verordening, met inbegrip van de publicatie van
een geconsolideerde versie,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van
toepassing zijn bij de invoer in de Canarische Eilanden van de
in bijlage I, afdeling A, vermelde consumptiegoederen geschorst
op het niveau en volgens het tijdschema die in de genoemde
afdeling zijn vastgesteld.
2.
Van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van
toepassing zijn bij de invoer in de Canarische Eilanden van de
in bijlage I, afdeling B, vermelde consumptiegoederen geschorst
tot de hoeveelheid, op het niveau en volgens het tijdschema die
in de genoemde afdeling zijn vastgesteld.
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toepassing zijn bij de invoer in de Canarische Eilanden van de
in bijlage II vermelde kapitaalgoederen voor commerciºle en
industriºle doeleinden geheel geschorst. Deze goederen dienen
na het in het vrije verkeer brengen door op de Canarische
Eilanden gevestigde economische subjecten gedurende minstens
24 maanden te worden gebruikt.
5.
Van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2011 worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van
toepassing zijn bij de invoer in de Canarische Eilanden van de
in bijlage III vermelde grondstoffen, onderdelen en componenten voor industriºle verwerking en onderhoud geheel geschorst.
Artikel 2
1.
De bevoegde Spaanse autoriteiten nemen de nodige maatregelen om de naleving van het bepaalde in artikel 1 te waarborgen. Zij geven de Commissie voor 1 juli 2002 kennis van
de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.
2.
De in artikel 1, lid 4 en lid 5, bedoelde schorsing van
rechten wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de
goederen een bijzondere bestemming krijgen overeenkomstig
de artikelen 21 en 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/92
van de Raad (2) en is onderworpen aan de controles die in
de bepalingen van de Gemeenschap ter uitvoering van deze
artikelen zijn vastgesteld.
3.
De in bijlage I, afdeling B, en bijlage IV vermelde tariefcontingenten worden door de Commissie beheerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308bis, 308ter en 308quater
van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
Artikel 3
1.
Van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van
toepassing zijn bij de invoer van de in bijlage IV vermelde
visserijproducten in de Canarische Eilanden volledig geschorst
voor de vermelde hoeveelheid.

3.
De schorsingen zijn uitsluitend van toepassing op goederen die uit het schip of vliegtuig zijn gelost voor de douaneaangifte voor het vrije verkeer aan de Spaanse douaneautoriteiten
op de Canarische Eilanden wordt overgelegd.

2.
De in lid 1 bedoelde schorsing wordt uitsluitend toegekend voor producten die voor de binnenlandse markt van de
Canarische Eilanden bestemd zijn. Zij is uitsluitend van toepassing op visserijproducten die uit het schip of vliegtuig worden
gelost voor de douaneaangifte voor het vrije verkeer aan de
douaneautoriteiten op de Canarische Eilanden wordt overgelegd.

Ingevoerde automobielen van GN-code 8703 en motorrijwielen
van GN-code 8711 waarvoor de rechten overeenkomstig deze
verordening zijn geschorst, dienen gedurende ten minste 24
maanden te worden geregistreerd door personen die hun voornaamste verblijfplaats op de Canarische Eilanden hebben overeenkomstig de bepalingen van de Spaanse wegenverkeerswetgeving.

De bevoegde autoriteiten van Spanje nemen de nodige maatregelen om de naleving van deze voorschriften en, in het bijzonder, de invordering van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te waarborgen wanneer de betrokken producten naar andere delen van het douanegebied van de Gemeenschap worden verzonden. Zij geven de Commissie voor
1 juli 2002 kennis van dergelijke maatregelen.

4.
Van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2011 worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van

3.
De basishoeveelheden van de in bijlage IV vermelde contingenten worden jaarlijks met 2,5 % verhoogd.

(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(2) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1, zoals laatstelijk gewijzigd.
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Artikel 4

Artikel 6

1.
De bevoegde autoriteiten van Spanje doen de Commissie
op 1 maart en 1 oktober van elk jaar een halfjaarlijks verslag
toekomen betreffende de invoer van de goederen waarvoor de
rechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 werden geschorst. Deze verslagen bestrijken de perioden van respectievelijk 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met
31 december van elk jaar en vermelden voor elke achtcijfercode
van de GN de totale douanewaarde en het totale gewicht van
de in de loop van het betrokken halfjaar ingevoerde producten.
Een verslag bestaat uit vier delen, in overeenstemming met de
bijlagen I, II en III bij deze verordening.

1.
Wanneer de Commissie het gegronde vermoeden heeft
dat een bij deze verordening ingestelde schorsing voor een
bepaald product een verlegging van het handelsverkeer veroorzaakt, kan zij de betrokken schorsing na raadpleging van het
ComitØ Communautair Douanewetboek door middel van een
verordening van de Commissie voor een periode van ten hoogste 12 maanden intrekken. Voor de invoerrechten op de producten waarvoor de schorsing tijdelijk is ingetrokken wordt
zekerheid gesteld en de vrijgave voor het vrije verkeer van de
betrokken producten in de Canarische Eilanden wordt afhankelijk gesteld van deze zekerheidstelling.

2.
Indien de Spaanse autoriteiten producten wensen te
schrappen in of toe te voegen aan de in de bijlagen II en III
bij deze verordening opgenomen lijsten doen zij de Commissie
voor 1 april van elk jaar een daartoe strekkend met het nodige
bewijsmateriaal gestaafd verzoek toekomen. De Commissie onderzoekt het verzoek aan de hand van het voorgelegde bewijsmateriaal en dient bij de Raad, indien het verzoek aanvaardbaar
wordt geacht, een voorstel tot wijziging van de betrokken bijlagen in.

2.
Wanneer de Raad op voorstel van de Commissie binnen
de periode van 12 maanden besluit dat de schorsing definitief
wordt ingetrokken, worden de bedragen waarvoor zekerheid is
gesteld definitief ingevorderd.

Artikel 5

De Commissie kan indien nodig bij verordening van de Commissie en na raadpleging van het ComitØ Communautair Douanewetboek in de bijlagen I tot IV bij deze verordening de
wijzigingen en technische aanpassingen aanbrengen die noodzakelijk zijn ingevolge wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur.

1.
De bevoegde Spaanse autoriteiten doen de Commissie
voor 1 juni 2004 verslag van de tenuitvoerlegging van de in
artikel 3 bedoelde maatregelen. De Commissie stelt een onderzoek in naar het effect van de vastgestelde maatregelen en legt
de Raad indien nodig een op de resultaten van dit tussentijdse
onderzoek gebaseerd voorstel tot wijziging van de in te voeren
hoeveelheden voor.
2.
De bevoegde Spaanse autoriteiten doen de Commissie
voor 1 juni 2006 verslag van de tenuitvoerlegging van de in
artikel 3 bedoelde maatregelen na 2004. De Commissie evalueert opnieuw het effect van de vastgestelde maatregelen en
dient bij de Raad op basis van haar bevindingen de nodige
voorstellen voor de periode na 2006 in.

3.
De zekerheid wordt vrijgegeven indien niet binnen 12
maanden een definitief besluit is genomen overeenkomstig
het bepaalde in lid 2.
Artikel 7

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 vanaf 1 januari 2002.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE I
CONSUMPTIEGOEDEREN
Afdeling A

Percentage van de rechten van het GDT dat van toepassing is in de periode van
GN-code (1)

4011 10 00
4011 40
4011 50 00
4202 11
4202 12 11
4202 12 19
4202 12 50
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 10
4202 19 90
4202 21 00
4202 22 10
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 10
4202 32 90
4202 39 00
4202 91
4202 92 11
4202 92 15
4202 92 19
4202 92 91
4202 92 98
4202 99 00
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
5401 10 90
5401 20 90
5508 10 90
5508 20 90
5511
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91

1.1. tot 31.12.2002

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

1.1.2003 tot 31.12.2004 1.1.2005 tot 31.12.2006

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

Vanaf 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Percentage van de rechten van het GDT dat van toepassing is in de periode van
GN-code

(1)

1.1. tot 31.12.2002

1.1.2003 tot 31.12.2004 1.1.2005 tot 31.12.2006

Vanaf 1.1.2007

6107 92 00

35 %

60 %

80 %

6107 99 00

35 %

60 %

80 %

100 %
100 %

6108 11 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 19 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 21 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 22 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 29 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 31

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 32

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 39 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 92 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6109

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 10 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 10 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 20 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 20 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 30 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 30 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 90 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 11 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 12 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 19 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 20 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 39 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 39 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 49 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 49 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6113 00 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6113 00 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6114

35 %

60 %

80 %

100 %

6115

35 %

60 %

80 %

100 %

6116

35 %

60 %

80 %

100 %

6117

35 %

60 %

80 %

100 %

6201

35 %

60 %

80 %

100 %
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Percentage van de rechten van het GDT dat van toepassing is in de periode van
GN-code

6202
6203
6204
6205
6206
6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91
6207 92 00
6207 99 00
6208 11 00
6208 19
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91
6208 92 00
6208 99 00
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216 00 00
6217 10 00
6301 10 00
6301 20 10
6301 20 91
6301 20 99
6301 30 10
6301 30 90
6301 40 10
6301 40 90
6301 90 10
6301 90 90
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6303 91 00
6303 92 10
6303 92 90
6303 99 10
6303 99 90
6304
6306
6307 10 10
6307 10 30
6307 10 90
6307 20 00
6307 90 10

(1)

1.1. tot 31.12.2002

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

1.1.2003 tot 31.12.2004 1.1.2005 tot 31.12.2006

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

Vanaf 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Percentage van de rechten van het GDT dat van toepassing is in de periode van
GN-code

6307 90 91
6307 90 99
6308 00 00
6401
6402
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 51
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6404
6405 10
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
8418 21 51
8418 21 91
8418 22 00
8418 29 00
8418 30 91
8418 40 91
8422 11 00
8450 11 11
8450 11 19
8469 30 00
8703
8711 10 00
8711 20

(1)

1.1. tot 31.12.2002

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
35 %
60 %
60 %

1.1.2003 tot 31.12.2004 1.1.2005 tot 31.12.2006

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %

Vanaf 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
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Percentage van de rechten van het GDT dat van toepassing is in de periode van
GN-code

8711 30
8711 40 00
8711 50 00
8711 90 00
8712 00
9001
9002 11 00
9002 19 00
9002 20 00
9003
9004
9005
9010 60 00
9103
9105 11 00
9105 19 00
9105 21 00
9105 29 00
9105 91 00
9105 99
9501 00
9502 10
9503 30 30
9503 41 00
9503 60 90
9503 70 00
9503 80 10
9503 90 32
9503 90 34
9503 90 51
9505 10 90
9505 90 00
9506 11
9506 12 00
9506 19 00
9506 21 00
9506 29 00
9506 31 00
9506 32 00
9506 39
9506 40
9506 51 00
9506 59 00
9506 61 00
9506 62
9506 69 90
9506 70 30
9506 70 90
9506 91 10
9506 99 90
9507 90 00

(1)

1.1. tot 31.12.2002

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

1.1.2003 tot 31.12.2004 1.1.2005 tot 31.12.2006

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

Vanaf 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(1) Op 1 januari 2002 toepasselijke GN-codes vastgesteld bij Verordening (EG) nr. . . ./2001 van de Commissie van . . . oktober 2001, tot
wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (PB L . . . van . . . 2001).
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Afdeling B

Percentage van de rechten van het GDT dat van toepassing
is in de periode van

Volgnr.

09.2653

09.2654

GN-code (1)

1.1. tot
31.12.2002

1.1.2003 tot
31.12.2004

1.1.2005 tot
31.12.2006

8518 10 80

60 %

80 %

100 %

8518 21 90

60 %

80 %

100 %

8518 22 90

60 %

80 %

100 %

8518 29 80

60 %

80 %

100 %

8518 30 80

60 %

80 %

100 %

8518 40 91

60 %

80 %

100 %

8518 40 99

60 %

80 %

100 %

8518 50 90

60 %

80 %

100 %

8519 21 00

60 %

80 %

100 %

8519 29 00

60 %

80 %

100 %

8519 31 00

60 %

80 %

100 %

8519 39 00

60 %

80 %

100 %

8519 40 00

60 %

80 %

100 %

8519 93 31

60 %

80 %

100 %

8519 93 39

60 %

80 %

100 %

8519 93 81

60 %

80 %

100 %

8519 93 89

60 %

80 %

100 %

8519 99 12

60 %

80 %

100 %

8519 99 18

60 %

80 %

100 %

8519 99 90

60 %

80 %

100 %

8520 32 19

60 %

80 %

100 %

8520 32 50

60 %

80 %

100 %

8520 32 91

60 %

80 %

100 %

8520 32 99

60 %

80 %

100 %

8520 33 19

60 %

80 %

100 %

8520 33 90

60 %

80 %

100 %

8520 39 10

60 %

80 %

100 %

8520 39 90

60 %

80 %

100 %

8520 90 90

60 %

80 %

100 %

8521 10 30

60 %

80 %

100 %

8521 90 00

60 %

80 %

100 %

8522 10 00

80 %

80 %

100 %

8524 10 00

60 %

80 %

100 %

8524 32

60 %

80 %

100 %

8524 39 20

60 %

80 %

100 %

8524 39 80

60 %

80 %

100 %

8524 51 00

60 %

80 %

100 %

8524 52 00

60 %

80 %

100 %

Vanaf 1.1.2007

Omvang van
het contingent
(waarde in
EUR 1 000)

4 000

8525 40 19

35 %

60 %

80 %

100 %

8525 40 91

35 %

60 %

80 %

100 %

8525 40 99

35 %

60 %

80 %

100 %

10 000
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Percentage van de rechten van het GDT dat van toepassing
is in de periode van
Omvang van
het contingent
(waarde in
EUR 1 000)

GN-code (1)

1.1. tot
31.12.2002

1.1.2003 tot
31.12.2004

1.1.2005 tot
31.12.2006

8526 92 90
8527 12 10
8527 12 90
8527 13 10
8527 13 91
8527 13 99
8527 21 20
8527 21 52
8527 21 59
8527 21 70
8527 21 92
8527 21 98
8527 29 00
8527 31 11
8527 31 19
8527 31 91
8527 31 93
8527 31 98
8527 32 90
8527 39
8527 90 98
8528 12
8528 13 00
8528 21
8528 22 00
8528 30 20
8528 30 90
8529 10 20
8529 10 31
8529 10 39
8529 10 40
8529 10 45

80 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

09.2656

9006 40 00
9006 51 00
9006 52 00
9006 53
9006 61 00
9006 62 00
9006 69 00
9006 99 00
9007 11 00
9008 10 00

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
80 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 000

09.2657

9101
9102
9113 10 10
9113 10 90
9113 20 00
9113 90 10
9113 90 30
9113 90 90

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 000

Volgnr.

09.2655

Vanaf 1.1.2007

5 000
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(1) Op 1 januari 2002 toepasselijke GN-codes vastgesteld bij Verordening (EG) nr. . . ./2001 van de Commissie van . . . oktober 2001, tot
wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (PB L . . . van . . . 2001).
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BIJLAGE II
KAPITAALGOEDEREN VOOR COMMERCIEEL EN INDUSTRIEEL GEBRUIK
GN-code (1)

4011 20
4011 30 90
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4011 93 00
4011 94 00
4011 99 00
4203 29 10
5608
6403 30 00
6403 40 00
8415 10 10
8415 10 90
8415 20 00
8415 81 90
8415 82 80
8415 83 90
8415 90 90
8418 30 99
8418 40 99
8418 50
8418 61 90
8418 69
8418 91
8418 99
8427
8431 20 00
8450 11 90
8450 12 00
8450 19 00
8450 20 00
8450 90 00
8469 12 00
8469 20 00

GN-code

8472 10 00
8472 20 00
8472 30 00
8472 90 10
8472 90 80
8473 10 19
8473 40 11
8501 10 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
8501 20 90
8501 31 90
8501 32 91
8501 32 99
8501 33 90
8501 34 50
8501 34 91
8501 34 99
8501 40 91
8501 40 99
8501 51 90
8501 52 91
8501 52 93
8501 52 99
8501 53 50
8501 53 92
8501 53 94
8501 53 99
8501 61 91
8501 61 99
8501 62 90
8501 63 90
8501 64 00
8518 40 30
8518 90 00
8519 10 00

GN-code

8520 10 00
8521 10 80
8522 90 59
8522 90 98
8523 30 00
8524 53 00
8524 60 00
8524 99 90
8525 10 80
8525 30 10
8525 30 90
8526 10 90
8526 91 90
8701 10 00
8701 20
8701 90 90
8702 10 11
8702 10 19
8702 10 91
8702 10 99
8702 90 11
8702 90 19
8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90
8704 21 31
8704 21 39
8704 21 91
8704 21 99
8704 22
8704 23
8704 31 31
8704 31 39
8704 31 91
8704 31 99
8704 32
8704 90 00

GN-code

8705
9006 10 90
9006 20 00
9006 30 00
9006 59 00
9007 19 00
9007 20 00
9008 20 00
9008 30 00
9008 40 00
9009 12 00
9009 22 00
9009 30 00
9010 10 00
9010 50 90
9011 10 90
9011 20 90
9011 80 00
9011 90 90
9012 10 90
9012 90 90
9030 10 90
9030 20 90
9030 31 90
9030 39 30
9030 39 91
9030 39 99
9106
9107 00 00
9207 10
9207 90
9506 91 90
9507 10 00
9507 20 90
9507 30 00

(1) Op 1 januari 2002 toepasselijke GN-codes vastgesteld bij Verordening (EG) nr. . . ./2001 van de Commissie van . . . oktober 2001,
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief (PB L . . . van . . . 2001).
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BIJLAGE III
GRONDSTOFFEN, ONDERDELEN EN COMPONENTEN VOOR INDUSTRI¸LE VERWERKING EN ONDERHOUD
GN-code (1)

3901
3904 10 00
4407 24 15
4407 24 30
4407 25 10
4407 25 30
4407 25 50
4407 26 10
4407 26 30
4407 26 50
4407 29 05
4407 29 20
4407 29 30
4407 29 50
4407 29 83
4407 29 85
4407 99 50
4410
4412 13 10
4412 13 90
4412 14 00
4412 19 00
4412 22 10
4412 22 91
4412 22 99
4412 23 00
4412 29
4412 92 10
4412 92 91
4412 92 99
4412 93 00
4412 99 20
4412 99 80
4803 00
4804
4805 30 90
4805 91 99
4810 13 11
4810 13 91
4810 14 11
4810 14 91
4810 19 10
4810 22 10
4810 22 91
4810 29

GN-code

4810 31 00
4810 32 10
4810 32 90
4810 92
4810 99 10
4810 99 90
5108
5110 00 00
5111 11 11
5111 11 19
5111 11 91
5111 11 99
5111 19 11
5111 19 19
5111 19 31
5111 19 39
5111 19 91
5111 19 99
5111 20 00
5111 30
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
5112 11 10
5112 11 90
5112 19 11
5112 19 19
5112 19 91
5112 19 99
5112 20 00
5112 30
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
5205
5208
5209
5210
5212
5401 10 11
5401 10 19
5401 20 10

GN-code

5402
5403
5404 10
5404 90
5407
5408
5501
5502
5503
5504
5505 10
5505 20
5506
5507 00 00
5508 10 11
5508 10 19
5508 20 10
5509
5510
5512
5513
5514
5515
5516
6001
6002 40 00
6002 90 00
6217 90 00
6305 10 10
6305 10 90
6305 20 00
6305 32 11
6305 32 81
6305 32 89
6305 32 90
6305 33 10
6305 33 91
6305 33 99
6305 39 00
6305 90 00
6309 00 00
6406
7601
8529 10 70

GN-code

8529 10 90
8529 90 51
8529 90 59
8529 90 72
8529 90 81
8529 90 88
8706 00 11
8706 00 19
8706 00 91
8706 00 99
8707
8708
8714 11 00
8714 19 00
8714 91
8714 92
8714 93
8714 94
8714 95 00
8714 96
8714 99
9002 90 90
9006 91 90
9007 91 00
9007 92 00
9008 90 00
9010 90 90
9104 00 90
9108 11 00
9108 12 00
9108 19 00
9108 20 00
9108 99 90
9109 11 00
9109 19 90
9109 90 90
9110 11 10
9110 11 90
9110 12 00
9110 19 00
9110 90 00
9111
9112
9114

(1) Op 1 januari 2002 toepasselijke GN-codes vastgesteld bij Verordening (EG) nr. . . ./2001 van de Commissie van . . . oktober 2001,
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief (PB L . . . van . . . 2001).
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BIJLAGE IV
VISSERIJPRODUCTEN
Volg-nummer

09.2997

09.2651

GN-code

Omschrijving

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers,
gekoeld of bevroren

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend,
vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;
schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt,
ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of
gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend,
vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;
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

Omvang van
Contingentrecht
het contingent
(%)
(tonnen)

20 000

0

20 000

0
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Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken
(2002/C 75 E/25)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 624 def.  2001/0257(COD)
(Door de Commissie ingediend op 10 december 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,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

(4) De vuurwerkramp te Enschede, Nederland, in mei 2000
heeft aangetoond welke grote gevaren verbonden zijn aan
de productie en opslag van pyrotechnische stoffen. Derhalve moet de definitie van dergelijke stoffen in Richtlijn
96/82/EG worden verduidelijkt en vereenvoudigd.
(5) Studies welke de Commissie in nauwe samenwerking met
de lidstaten heeft verricht pleiten ervoor de lijst van carcinogenen uit te breiden met passende drempelwaarden en
de in bijlage I van Richtlijn 95/82/EG voor milieugevaarlijke stoffen vastgestelde drempelwaarden aanzienlijk te verlagen.
(6) Tegelijkertijd dienen enkele passages van Richtlijn
96/82/EG verduidelijkt en gecorrigeerd te worden.

Overwegende het volgende:
(1) Richtlijn 96/82/EG van 9 december 1996 betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken (1) is gericht op het voorkomen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen
zijn betrokken, alsmede op het beperken van de gevolgen
hiervan voor mens en milieu, met het oogmerk op consequente en doeltreffende wijze in de gehele Gemeenschap
een hoog beschermingsniveau te verzekeren.

(7) Bijgevolg moet Richtlijn 96/82/EG dienovereenkomstig
worden gewijzigd.
(8) Over de in deze richtlijn vervatte maatregelen heeft een
openbare raadpleging met belanghebbenden plaatsgevonden,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

(2) In het licht van recente industriºle ongevallen en de op
verzoek van de Raad door de Commissie verrichte studies
naar carcinogenen en voor het milieu gevaarlijke stoffen
moet de draagwijdte van Richtlijn 96/82/EG vergroot worden.
(3) De cyanidevervuiling van de Donau als gevolg van het
ongeval in Baia Mare, Roemeniº, in januari 2000 heeft
aangetoond dat bepaalde opslag- en verwerkingsactiviteiten
in de mijnbouw zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. In
de mededelingen van de Commissie betreffende het veilig
uitoefenen van mijnbouwactiviteiten (2) en betreffende het
zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (3) is daarom de noodzaak onderstreept om Richtlijn
96/82/EG een grotere draagwijdte te geven. In zijn resolutie
van 5 juli 2001 over de mededeling van de Commissie
betreffende het veilig uitoefenen van mijnbouwactiviteiten
heeft het Europees Parlement eveneens verklaard een uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot de
gevaren in verband met opslag- en verwerkingsactiviteiten
in de mijnbouw toe te juichen.
(1) PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
(2) COM(2000) 664 def.
(3) COM(2001) 31 def.

Artikel 1
Richtlijn 96/82/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 4, sub e) en f), wordt vervangen door:
Ðe) deexploitatie (exploratie, winningen, verwerking) van mineralen in mijnen en groeven, met uitzondering van
chemische en thermische verwerkingsactiviteiten en de
daarmee verbonden opslag waarbij gevaarlijke stoffen
zijn betrokken, als gedefinieerd in bijlage I bij deze richtlijn; gevaren bij de offshore-exploratie en winning van
mineralen;
f) stortplaatsen voor afval met uitzondering van voorzieningen voor de verwijdering van residuen die gevaarlijke stoffen bevatten als gedefinieerd in bijlage I bij deze
richtlijn en die gebruikt worden in verband met de
chemische en thermische verwerking van mineralen.
2. Bijlage I wordt gewijzigd als aangegeven in de bijlage bij
deze richtlijn
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Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk [twaalf maanden
na de datum van inwerkingtreding] te voldoen aan deze richtlijn. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

26.3.2002

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de
voornaamste bepalingen van intern recht die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied goedkeuren.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

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 lidstaten bepalen in welke vorm de verwijzing wordt
gemaakt.

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE
Bijlage I bij Richtlijn 96/82/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. In de inleiding tot bijlage I wordt het volgende punt toegevoegd:
Ð6. Binnen het bestek van deze richtlijn wordt onder een gas een stof verstaan die bij 20 °C en een standaarddruk
van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
2. In deel 1 wordt de tekst beginnend met ÐDe volgende CARCINOGENEN vervangen door:
ÐDe volgende CARCINOGENEN in concentraties van meer dan 5 %:
4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzotrichloride, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl) ether, chloormethylether, 1,2-dibroomethaan, diethylsulfaat, dimethylsulfaat, dimethylcarbamoylchloride, 1,2-dibroom-3-chloorpropaan, 1,2-dimethylhydrazine, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide, hydrazine, 2-naftylamine en/of de zouten daarvan, 4-nitrodifenyl en
1,3 propaansulton

0,5

2

3. In deel 1 worden de woorden ÐBenzine en andere aardoliefracties vervangen door:
ÐAardolieproducten:
a) benzine’s en nafta’s,
b) petroleum (met inbegrip van kerosines en luchtvaart brandstoffen),

2 500

25 000

50

200

10

50

c) gasoliºn (met inbegrip van diesel, huisbrandolie en gasolie
mengstromen)
4. In deel 2 worden de punten 4 en 5 ÐONTPLOFBAAR vervangen door:
Ð4. ONTPLOFBAAR (zie voetnoot 2)
wanneer de stof of het preparaat onder gevarenklasse 1.4 valt
5. ONTPLOFBAAR (zie voetnoot 2)
wanneer de stof of het preparaat onder ØØn of meerdere van de
volgende gevarenklassen valt: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 en 1.6, dan wel
onder de waarschuwingszinnen R2 of R3 valt
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5. In deel 2 wordt punt 9 ÐGEVAARLIJK VOOR HET MILIEU vervangen door:
Ð9. GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU, waarschuwingszinnen:
i) R50: ÐZeer giftig voor in het water levende organismen
(inclusief R50/53)

100

200

ii) R51/53: ÐGiftig voor in het water levende organismen en
ÐKan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
effecten teweegbrengen

200

500

6. In deel 2 wordt voetnoot 1 vervangen door:
Ð1. Stoffen en preparaten worden ingedeeld volgens de volgende richtlijnen en de meest recente aanpassing daarvan aan de technische vooruitgang:
 Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (1).
 Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (2).
 Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (VN/ADR-indelingssysteem) (3).
Voor stoffen en preparaten die niet volgens ØØn van de bovenstaande richtlijnen als gevaarlijk zijn ingedeeld,
maar die desondanks in een inrichting aanwezig zijn of kunnen zijn en die onder de in de inrichting heersende
omstandigheden gelijkwaardige eigenschappen hebben of kunnen hebben wat de mogelijkheden van een zwaar
ongeval betreft, worden de procedures voor de voorlopige indeling overeenkomstig het desbetreffende artikel
van de terzake dienende richtlijn gevolgd.
Voor stoffen en preparaten die zodanige eigenschappen hebben dat ze op verscheidene wijzen kunnen worden
ingedeeld, is in het kader van deze richtlijn de laagste drempelwaarde van toepassing. Wat evenwel de
toepassing van de in voetnoot 4 bedoelde sommatieregel betreft, wordt altijd die drempelwaarde gebruikt
welke met de indeling in kwestie overeenkomt.
Voor de toepassing van deze richtlijn legt de Commissie een lijst aan van stoffen die in overeenstemming met
Richtlijn 67/548/EEG bij geharmoniseerd besluit in de bovenstaande categorieºn zijn ingedeeld; de Commissie
houdt deze lijst geregeld bij.
7. In deel 2 wordt voetnoot 2 vervangen door:
Ð2.
De term Ðontplofbaar heeft betrekking op stoffen of preparaten die zijn ingedeeld met de waarschuwingszinnen R2 of R3, of welke in ØØn van de gevarenklassen 1.1 tot en met 1.6, overeenkomstig het VN/ADR-indelingssysteem, zijn ingedeeld. Onder deze definitie vallen pyrotechnische stoffen, welke voor de toepassing van deze
richtlijn worden omschreven als stoffen (of mengsels van stoffen) die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of
rook, dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende
exotherme chemische reacties.
Het gaat hier om de volgende gevarenklassen en waarschuwingszinnen:
1.1: Stoffen en voorwerpen met gevaar voor massaexplosie (Een massaexplosie is een explosie die in nagenoeg de
gehele lading praktisch gelijktijdig plaatsvindt).
1.2: Stoffen en voorwerpen met gevaar voor scherfwerking, maar niet met gevaar voor massaexplosie.
1.3: Stoffen en voorwerpen met gevaar voor brand en met een gering gevaar voor luchtdruk- of scherfwerking of
met gevaar voor beide, maar niet met gevaar voor massaexplosie: a) waarvan de verbranding aanleiding geeft
tot een aanzienlijke warmtestraling, of b) die ØØn voor ØØn uitbranden, waarbij een geringe luchtdruk- of
scherfwerking of beide optreden.
(1) PB 196 van 16.8.1967, blz. l, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/33/EG van de Commissie (PB L 136 van 8.6.2000, blz. 90).
(2) PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.
(3) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/7/EG van de Commissie (PB L 30 van 1.2.2001, blz. 43).
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1.4: Stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien ze tijdens het vervoer tot
ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot
scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een
nagenoeg instante ontploffing van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
1.5: Zeer weinig gevoelige stoffen met gevaar voor massaexplosie die zo weinig gevoelig zijn dat er onder normale
vervoersomstandigheden een zeer geringe kans bestaat op inleiding of op de overgang van verbranding naar
detonatie. Als minimumvoorwaarde geldt dat ze niet mogen exploderen bij de uitwendige brandproef.
1.6: Extreem weinig gevoelige voorwerpen, zonder gevaar voor massaexplosie. Deze voorwerpen bevatten alleen
extreem weinig gevoelige springstoffen en vertonen een verwaarloosbare kans op een onbedoelde inleiding of
voortplanting. Het risico blijft beperkt tot de ontploffing van ØØn enkel voorwerp.
R2: Een stof of preparaat die(dat) ontploffingsgevaar oplevert door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R3: Een stof of preparaat die(dat) ernstig ontploffingsgevaar oplevert door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
In het geval van voorwerpen die ontplofbare of pyrotechnische stoffen of preparaten bevatten zal de hoeveelheid
stof of preparaat in dat voorwerp (indien bekend) voor de toepassing van deze richtlijn in aanmerking worden
genomen. Indien deze hoeveelheid niet bekend is, zal, voor de toepassing van deze richtlijn, het voorwerk in zijn
geheel als ontplofbaar worden beschouwd.
8. In deel 2 wordt voetnoot 3 b) 1, tweede streepje, vervangen door:
Ð stoffen en preparaten die een vlampunt hebben dat lager ligt dan 55 °C en die onder druk vloeibaar blijven
wanneer onder bepaalde verwerkingsomstandigheden, zoals hoge druk en hoge temperatuur, gevaar voor een
zwaar ongeval kan ontstaan.
9. In deel 2 wordt voetnoot 3 c) 2 vervangen door:
Ð2. gassen die in contact met de lucht bij kamertemperatuur en normale druk ontvlambaar zijn (waarschuwingszin
R12, tweede streepje), ongeacht of zij in gasvormige dan wel in superkritische toestand verkeren.
10. In deel 2 wordt voetnoot 3 c) 3 vervangen door:
Ð3. ontvlambare vloeibare stoffen en preparaten die op een temperatuur worden gehouden die hoger ligt dan hun
kookpunt.
11. In deel 2 wordt voetnoot 4 vervangen door:
Ð4. In het geval van een inrichting waar geen afzonderlijke stoffen of preparaten aanwezig zijn in een hoeveelheid
groter dan of gelijk aan de drempelwaarden in kwestie, wordt de volgende sommatieregel gehanteerd om te
bepalen of de inrichting onder de desbetreffende vereisten van deze richtlijn valt.
Deze richtlijn is van toepassing indien de som
q1/QU + q2/QU + q3/QU + q4/QU + q5/QU + . . . groter is dan of gelijk is aan 1,
waarbij qx = de hoeveelheid gevaarlijke stoffen x (of categorie van gevaarlijke stoffen) welke onder deel 1 of 2
van deze bijlage vallen,
en QU = de desbetreffende drempelwaarde uit kolom 3 van deel 1 of 2.
Deze richtlijn is, met uitzondering van de artikelen 9, 11 en 13, van toepassing indien de som
q1/QL + q2/QL + q3/QL + q4/QL + q5/QL + . . . groter is dan of gelijk is aan 1,
waarbij qx = de hoeveelheid gevaarlijke stoffen x (of categorie van gevaarlijke stoffen) welke onder deel 1 of 2
van deze bijlage valt,
en QL = de desbetreffende drempelwaarde van kolom 2 van deel 1 of 2.
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Deze sommatieregel wordt gebruikt ter beoordeling van de algemeen met 1) toxiciteit, 2) ontvlambaarheid en 3)
ecotoxiciteit samenhangende gevaren. De regel moet daarom driemaal worden toegepast:
a) eenmaal voor de sommering van in deel 1 genoemde stoffen en preparaten welke als giftig of zeer giftig zijn
ingedeeld, tezamen met stoffen en preparaten die tot de categorieºn 1 of 2 behoren;
b) eenmaal voor de sommering van in deel 1 genoemde stoffen en preparaten die als oxiderend, ontplofbaar,
ontvlambaar, zeer ontvlambaar of uiterst ontvlambaar zijn ingedeeld, tezamen met stoffen en preparaten die
tot de categorieºn 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b of 8 behoren;
c) eenmaal voor de sommering van stoffen en preparaten die tot de categorieºn 9 i) of 9 ii) behoren.
De desbetreffende bepalingen van de richtlijn zijn van toepassing indien het in ØØn van de drie gevallen bereikte
sommeringsresultaat groter dan of gelijk is aan 1.

C 75 E/361

C 75 E/362

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

26.3.2002

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde
bestanden van kabeljauw en heek
(2002/C 75 E/26)
COM(2001) 724 def.  2001/0299(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 12 december 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,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Volgens een recent wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee is de volwassen populatie van een aantal visbestanden in Gemeenschapswateren als gevolg van visserijsterfte zodanig uitgedund dat het normale herstel van deze bestanden
door voortplanting in het gedrang komt en dat de betrokken bestanden bijgevolg dreigen in te storten.
(2) Tot de betrokken bestanden behoren de kabeljauwbestanden in het Kattegat, de Noordzee, het Skagerrak en het
oostelijk deel van het Kanaal, ten westen van Schotland en
in de Ierse Zee, en de heekbestanden in de Golf van
Biskaje, rond Ierland, in het Kanaal, ten westen van Schotland, in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat.
(3) Er moet actie worden ondernomen om meerjarige herstelprogramma’s voor deze bestanden op te stellen.

bij Verordening (EG) nr. 2846/98 (2) van de Raad, controlemaatregelen nodig om de naleving van de in deze verordening vervatte maatregelen te garanderen.
(8) De verplichte activiteitsbeperking voor een significant aantal communautaire vissersvaartuigen zal nopen tot afwijking van de geldende financiºle regelingen voor het permanent uit de vaart nemen van vaartuigen en voor het
aan vissers en reders verstrekken van compensatie voor
verliezen die door de plotselinge activiteitsinkrimping
worden teweeggebracht.
(9) De voorwaarden waaronder overheidssteun wordt verleend voor verjonging en modernisering van de betrokken
vloot, moeten strenger worden.
(10) Om te garanderen dat op een planmatige manier vis aan
de bestanden wordt onttrokken, moeten de producentenorganisaties nauwkeurige visplannen opstellen.
(11) Om de visserij op dichte concentraties jonge vis van de
bedreigde bestanden te beperken, moet een systeem tot
stand worden gebracht waarmee vangstgebieden met een
beperkte omvang voor bepaalde tijd snel kunnen worden
gesloten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

(4) De doelstellingen van deze programma’s moeten zo zijn
geformuleerd dat kan worden bepaald wanneer de maatregelen kunnen worden stopgezet.

DOEL, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1
(5) Om de gestelde doelen te bereiken is het nodig de visserijsterfte zodanig te beheersen dat toename van de volwassen populatie van de bestanden gedurende opeenvolgende jaren zeer waarschijnlijk mag worden geacht.
(6) Een dergelijke beheersing van de visserijsterfte kan worden
bereikt door middel van een adequate methode om de
hoogte van de totaal toegestane vangsten (TAC’s) voor
de betrokken bestanden te bepalen en een systeem waarmee de op deze bestanden uitgeoefende visserij-inspanning binnen zodanige grenzen wordt gehouden dat de
kans op overschrijding van de TAC’s minimaal is.
(7) Er zijn, in aanvulling op de maatregelen vervat in Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober
1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd
(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1.

1.
Bij deze verordening wordt voor de hieronder genoemde
visbestanden een programma van herstelmaatregelen vastgesteld dat erop is gericht de volwassen populaties van elk
bestand, uitgedrukt in ton vis, opnieuw aan te vullen tot ten
minste de volgende vastgestelde waarden:

Bestand

Kabeljauw in het Kattegat

Doelstelling

10 500

Kabeljauw in Noordzee, Skagerrak en
oostelijk deel Kanaal

150 000

Kabeljauw ten westen van Schotland

22 000

Kabeljauw in de Ierse Zee

10 000

Heek  noordelijk gebied

165 000

(2) PB L 358 van 31.12.1998, blz. 5.
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2.
Wanneer de Commissie vaststelt, zich daarbij baserend op
een advies van de ICES waarmee het WTECV zich eens heeft
verklaard, dat de doelstelling voor een bestand twee jaar na
elkaar is bereikt, besluit de Raad op voorstel van de Commissie
om dat bestand uit de werkingssfeer van deze verordening te
halen.
3.
Deze verordening is van toepassing op vissersvaartuigen
die de vlag voeren van of ingeschreven staan in een lidstaat.
 Dit hoofdstuk en de hoofdstukken IV en VII zijn van toepassing op alle andere vaartuigen die vissen in wateren
onder de soevereiniteit of rechtsmacht van een lidstaat.
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ICES (Internationale Raad voor het onderzoek van de visserij)
heeft medegedeeld, stelt de Raad op voorstel van de Commissie
voor elk van de betrokken bestanden de hoogte van de TAC
(totaal toegestane vangsten) voor het volgende jaar vast.
2.
De TAC’s mogen niet hoger worden vastgesteld dan het
niveau dat volgens een wetenschappelijke evaluatie voor de
volwassen populaties van de bestanden aan het einde van het
jaar waarvoor de TAC’s gelden ten opzichte van de aan het
begin van dat jaar geschatte populaties resulteert in een toename met:
a) 30 % wat betreft de kabeljauwbestanden en
b) 15 % wat betreft de heekbestanden.

Artikel 2
In het kader van deze verordening gelden de volgende definities
van geografische gebieden:
a) ÐKattegat: dat deel van ICES-sector IIIa dat in het noorden
wordt begrensd door een lijn van de vuurtoren van Skagen
naar die van Tistlarna en vandaar naar het dichtstbij gelegen
punt op de Zweedse kust, en in het zuiden door een lijn van
Kaap Hasenoere naar Kaap Gniben, van Korshage naar
Spodsbjerg en van Kaap Gilbjerg naar Kullen.
b) ÐNoordzee: ICES-deelgebied IV, ICES-sector IIIa met uitzondering van het Skagerrak en het deel van ICES-sector IIa in
wateren die onder de soevereiniteit of rechtsmacht van lidstaten vallen.
c) ÐSkagerrak: dat deel van ICES-sector IIIa dat in het westen
wordt begrensd door een lijn van de vuurtoren van Hanstholm naar die van Lindesnes, en in het zuiden door een lijn
van de vuurtoren van Skagen naar die van Tistlarna en
vandaar naar het dichtstbij gelegen punt op de Zweedse
kust.
d) Ðhet oostelijke deel van het Kanaal: ICES-sector VIId.
e) ÐIerse Zee: ICES-sector VIIa.

3.
Indien de TAC die het resultaat is van het in lid 2 beschreven proces meer dan 50 % hoger ligt dan de TAC voor het
lopende jaar, stelt de Raad een TAC vast die de TAC voor het
lopende jaar met niet meer dan 50 % te boven gaat.
4.
Indien de TAC die het resultaat is van het in lid 2 beschreven proces meer dan 50 % lager ligt dan de TAC voor het
lopende jaar, stelt de Raad een TAC vast die niet meer dan
50 % lager ligt dan de TAC voor het lopende jaar.
5.
De Raad zal in geen geval een TAC vaststellen die, volgens de prognose van het WTECV op basis van het meest
recente verslag van de ICES, bij volledige benutting in het
jaar van toepassing een visserijsterfte zou meebrengen welke
de volgende waarden te boven gaat:
Kabeljauw in het Kattegat: 0,60
Kabeljauw in Noordzee, Skagerrak en oostelijk deel Kanaal:
0,65
Kabeljauw ten westen van Schotland: 0,60
Kabeljauw in de Ierse Zee: 0,72
Heek  noordelijk gebied: 0,20

f) Ðten westen van Schotland: ICES-sector VIa en het deel van
ICES-sector Vb in wateren die onder de soevereiniteit of
rechtsmacht van lidstaten vallen.
g) ÐNoordelijk gebied: ICES-sector IIIa, de Noordzee, ten westen van Schotland, de Ierse Zee, ICES-deelgebied VII en
ICES-sectoren VIIIa, b, d, e.

HOOFDSTUK II

HOOFDSTUK III
BEPERKING VAN DE VISSERIJ-INSPANNING

Artikel 4
1.
Elk jaar stelt de Raad op voorstel van de Commissie het
maximale visserij-inspanningsniveau vast dat in het daaropvolgende jaar voor de betrokken vissersvaartuigen van elke lidstaat
van toepassing is.

VASTSTELLING VAN DE TOTAAL TOEGESTANE VANGSTEN

Artikel 3
1.
Ieder jaar, nadat het WTECV (Wetenschappelijk, Technisch en Economisch ComitØ voor de visserij) een wetenschappelijke evaluatie op basis van het meest recente verslag van de

2.
Deze visserij-inspanning wordt berekend in kilowattdagen, volgens de definitie van bijlage II, deel 2, onder a), op
basis van een bepaalde ratio ten opzichte van de gemiddelde
visserij-inspanning die in de periode 1998-2000 door de betrokken vissersvaartuigen van elke lidstaat is uitgeoefend.
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3.
De in lid 2 bedoelde ratio wordt berekend aan de hand
van de volgende elementen:
a) De visserijsterfte die in elk van de bedreigde bestanden zal
worden teweeggebracht bij opvissing van de totaal toegestane vangsten voor het volgende jaar.
b) De gemiddelde visserijsterfte in elk van de bedreigde bestanden in de periode 1998-2000.
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Artikel 6
1.
De lidstaten wijzen aan elk vaartuig van de lijst als bedoeld in artikel 5, lid 1, een aantal zeedagen toe dat wordt
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de leden 2, 3 en 4
en volgens de procedure van bijlage II, deel 1.
2.
Van elk vaartuig waarvan de gemiddelde jaarlijkse aanvoer van de vissoorten als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder c),
meer dan 100 ton bedroeg, wordt de te leveren visserij-inspanning verminderd met de volgens de procedure van bijlage I
berekende ratio.

c) De in artikel 2 vermelde hoeveelheden volwassen vis.
De methode waarmee deze ratio wordt berekend, is vastgesteld
in bijlage I.
Voor 2002 bedraagt de ratio 0,5.

Artikel 5
1.
Elke lidstaat stelt een lijst op van de zijn vlag voerende of
in zijn register ingeschreven staande vissersvaartuigen die eender wanneer gedurende de periode 1998-2000 gelijk welke in
de in artikel 2 genoemde gebieden gevangen hoeveelheid van
de in artikel 1 vermelde vissoorten en/of die gelijke welke in
die gebieden gevangen hoeveelheid zandspiering en/of kever
hebben aangevoerd.
2.
Voor elk vaartuig van de lijst als bedoeld in lid 1 verstrekt
de betrokken lidstaat de volgende gegevens:

3.
Van elk vaartuig waarvan de gemiddelde jaarlijkse aanvoer van de vissoorten als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder c)
meer dan nul maar minder dan 100 ton bedroeg, wordt de te
leveren visserij-inspanning proportioneel verminderd, met minder dan de volgens de procedure van bijlage I berekende ratio.
4.
Van elk vaartuig dat deelneemt aan de industriºle visserij
op zandspiering en/of kever en waarvan de gemiddelde jaarlijkse aanvoer van de vissoorten als bedoeld in artikel 5, lid 2,
onder c), gelijk is aan nul ton, wordt de te leveren visserij-inspanning verminderd met 5 %.
5.
Elke lidstaat berekent afzonderlijk, volgens de procedure
van bijlage II, deel 2:
a) de som van de kilowattdagen voor de vaartuigen van de lijst
als bedoeld in artikel 5, lid 1, die zandspiering en/of kever
hebben aangevoerd, en
b) de som van de kilowattdagen voor de vaartuigen van de lijst
als bedoeld in artikel 5, lid 1, die geen zandspiering en/of
kever hebben aangevoerd.

a) het intern nummer zoals meegedeeld aan het communautaire gegevensbestand van vissersvaartuigen overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 2090/1998 (1) van de Commissie,
b) het motorvermogen in kilowatt,
c) de gemiddelde jaarlijkse aanvoer van de in artikel 1 vermelde vissoorten uit de in artikel 2 genoemde gebieden
gedurende de periode 1998-2000 of in de jaren van die
periode waarin het vaartuig operationeel was,
d) het gemiddelde aantal op zee, in de in artikel 2 genoemde
gebieden, doorgebrachte dagen per jaar gedurende de periode 1998-2000 of in de jaren van die periode waarin het
vaartuig operationeel was,
e) de aanvoer in ton van elk van de in artikel 1 vermelde
vissoorten uit de in artikel 2 genoemde gebieden, voor elk
jaar van de periode 1998-2000, en
f) het in elk jaar van de periode 1998-2000 op zee, in de in
artikel 2 genoemde gebieden, doorgebrachte aantal dagen.
3.
Voor vaartuigen van de lidstaten waarvan het aantal zeedagen onbekend is, wordt het aantal vastgesteld op 150.
(1) PB L 266 van 1.10.1998, blz. 27.

Artikel 7
1.
De lidstaten stellen elk jaar twee afzonderlijke lijsten vast
van de hun vlag voerende of in hun register ingeschreven
staande vissersvaartuigen die gemachtigd zijn om in het komende jaar in de gebieden als vermeld in artikel 2 verrichte
vangsten van:
a) de in artikel 1 vermelde vissoorten,
b) zandspiering en/of kever
aan te voeren.
2.
De lidstaten mogen de som van de kilowattdagen berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 herverdelen over
de hun vlag voerende of in hun register ingeschreven staande
vissersvaartuigen die voorkomen op elk van de in lid 1 bedoelde lijsten.
De lidstaten mogen echter niet overgaan tot herverdeling van
kilowattdagen
a) van de som als bedoeld in artikel 6, lid 5, onder b), aan
vaartuigen die zandspiering en/of kever mogen aanvoeren,
of
b) van de som als bedoeld in artikel 6, lid 5, onder b), aan
vaartuigen die de in artikel 1 vermelde vissoorten mogen
aanvoeren.
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3.
Het totaal aantal herverdeelde kilowattdagen mag niet
hoger zijn dan het aantal dat overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6, lid 5, is berekend.

 de naam van de kapitein,

4.
De lidstaten kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3760/92 (1) kilowattdagen
ruilen.

 de datum en het tijdstip van:

Artikel 8
De lidstaten verstrekken de Commissie, op papier en in elektronische vorm, alle gegevens en data met betrekking tot de
berekeningen die worden verricht overeenkomstig de artikelen
5, 6 en 7.
HOOFDSTUK IV
CONTROLE, INSPECTIE EN BEWAKING

Artikel 9
Het is verboden voor vaartuigen die niet voorkomen op een
lijst als bedoeld in artikel 7 om vangsten van de in artikel 1
vermelde soorten, verricht in de gebieden als vermeld in artikel
2, aan te voeren of over te laden, met uitzondering van ongesorteerd aangevoerde vangsten verricht met netten met een
maaswijdte kleiner dan 32 mm.

C 75 E/365

 de geografische positie van het vaartuig,

 het binnenvaren of verlaten van een haven in het gebied,
 het binnenvaren van een gebied,
 het verlaten van een gebied.
2.
Met het oog op de toepassing van lid 1 worden de volgende geografische gebieden afgebakend:
a) Het gebied begrensd door:
i) de kust van Ierland ten zuiden van 53°30’NB en ten
westen van 07°00’WL en
ii) rechte lijnen die achtereenvolgens de punten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden:
het punt op de westkust van Ierland op 53°30’NB,
53°30’NB, 12°00’WL
53°00’NB, 12°00’WL

Artikel 10
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad, zijn de voorschriften van artikel 3 van die verordening met betrekking tot het
satellietvolgsysteem (VMS) uiterlijk 30 juni 2003 van toepassing voor de vissersvaartuigen met een lengte over alles van
meer dan 15 meter die zijn opgenomen in een lijst als bedoeld
in artikel 7, lid 1.
2.
In afwijking van het bepaalde in artikel 28 quater, tweede
streepje van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad, moeten vissersvaartuigen van derde landen met een lengte over
alles van meer dan 15 meter die vissen in de gebieden als
omschreven in artikel 2, uiterlijk 30 juni 2003 uitgerust zijn
met een volledig operationeel satellietvolgsysteem dat zorgt
voor de automatische transmissie van positiegegevens aan het
Visserijcontrolecentrum (VCC) van de kustlidstaten.
3.
In het kader van deze richtlijn is het bepaalde in artikel 3,
lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad niet van
toepassing.

51°00’NB, 11°00’WL
49°30’NB, 11°00’WL
49°00’NB, 07°00’WL,
het punt op de zuidkust van Ierland op 07°00’WL.
b) Het gebied begrensd door:
i) de westkust van Frankrijk tussen 48°00’NB en 44°00’NB
en
ii) rechte lijnen die achtereenvolgens de punten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden:
het punt op de westkust van Frankrijk op 48°00’NB
48°00’NB, 07°00’WL
45°00’NB, 02°00’WL
44°00’NB, 02°00’WL,

Artikel 11
1.
Telkens als een vissersvaartuig met een lengte over alles
van meer dan 10 meter een geografisch gebied als omschreven
in lid 2 binnenvaart of verlaat, meldt de kapitein of zijn vertegenwoordiger gelijktijdig aan de vlaggenstaat en aan de voor
het toezicht verantwoordelijke kustlidstaten waar het vaartuig
zijn visserijactiviteiten in wateren onder de soevereiniteit of
rechtsmacht van die lidstaten zal verrichten of heeft verricht.
De melding omvat de volgende gegevens:
 de naam van het vaartuig,
(1) PB L 389 van 31.12.1992, blz. 1.

het punt op de westkust van Frankrijk op 44°00’NB.
3.
De verplichting van lid 1 geldt niet voor de volgende
vissersvaartuigen:
a) vaartuigen die VMS-plichtig zijn en via VMS gegevens doorsturen overeenkomstig artikel 10, leden 1 en 2, of
b) vaartuigen die een gebied als omschreven in lid 2 binnenvaren vanaf een haven of eender welke andere plaats op
i) het deel van de kust van Ierland als omschreven in lid 2,
onder a), i) of
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ii) het deel van de kust van Frankrijk als omschreven in lid
2, onder b), i) en
iii) die gedurende een visreis in dit gebied blijven.
4.
De kapitein van het vissersvaartuig tekent de in lid 1
bedoelde gegevens en het tijdstip van verzending van de gegevens in het logboek op.
Artikel 12
1.
Wanneer een vissersvaartuig in een lidstaat meer dan
250 kg heek of meer dan 1 ton kabeljauw wenst aan te voeren, stelt de kapitein of zijn vertegenwoordiger de bevoegde
autoriteiten van die lidstaat ten minste vier uur vooraf in kennis van:
 de plaats van aanlanding,
 het vermoedelijke tijdstip van aankomst op die plaats,
 de hoeveelheden heek of kabeljauw aan boord,
 de hoeveelheden heek of kabeljauw die zullen worden aangevoerd.
2.
De bevoegde autoriteiten van een lidstaat waar meer dan
250 kg heek of meer dan 1 ton kabeljauw zal worden aangevoerd, kunnen eisen dat niet met het lossen wordt begonnen
voordat zij daartoe toestemming hebben gegeven.
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aan boord gehouden vangsten van de in artikel 1 vermelde
vissoorten.
Artikel 15
1.
De bevoegde autoriteiten van een lidstaat kunnen eisen
dat een hoeveelheid van de in artikel 1 vermelde vissoorten die
voor het eerst wordt aangevoerd in die lidstaat, wordt gewogen
voordat ze naar elders wordt vervoerd.
2.
In afwijking van het bepaalde in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad, moeten alle hoeveelheden
van de in artikel 1 vermelde vissoorten die naar een andere
plaats dan de aanvoerplaats of invoerplaats worden vervoerd,
vergezeld zijn van een afschrift van een van de aangiften als
bedoeld in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2847/93
van de Raad voor de hoeveelheden van deze soorten die worden vervoerd. De vrijstelling waarin artikel 13, lid 4, onder b),
van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad voorziet, geldt
niet.
Artikel 16
In afwijking van het bepaalde in artikel 34 quater, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad, kan de looptijd
van de specifieke controleprogramma’s voor de onder deze
verordening vallende visbestanden meer dan twee jaar bedragen.
HOOFDSTUK V
BEGELEIDENDE STRUCTUURMAATREGELEN

Artikel 17
Artikel 13
1.
De kapitein van een vissersvaartuig ziet erop toe dat aanlandingen van meer dat 500 kg heek of meer dan 2 ton kabeljauw vanaf een vissersvaartuig uitsluitend plaatsvinden in
daartoe aangewezen havens.
2.
Elke lidstaat wijst de havens aan waar aanlandingen van
meer dan 500 kg heek of meer dan 2 ton kabeljauw mogen
plaatsvinden.
3.
Elke lidstaat deelt de Commissie binnen 15 dagen na de
datum van inwerkingtreding van deze verordening de lijst van
aangewezen havens en, uiterlijk 30 dagen later, de desbetreffende inspectie- en controleprocedures, met inbegrip van de
omstandigheden en voorwaarden voor het registreren en melden van de hoeveelheden heek of kabeljauw bij elke aanvoer,
mee. De Commissie geeft deze informatie door aan alle lidstaten.
Artikel 14
1.
Het is verboden voor vissersvaartuigen om afzonderlijke
kisten of andere containers aan boord te hebben waarin hoeveelheden van de in artikel 1 vermelde vissoorten met andere
soorten mariene organismen vermengd zijn.
2.
De kapitein van een vissersvaartuig moet de inspecteurs
van de lidstaten de nodige bijstand verlenen om deze in staat te
stellen de in het logboek vermelde gegevens te toetsen aan de

1.
In afwijking van het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 2792/1999 (1) van de Raad, gelden de volgende bepalingen
voor de vaartuigen als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a).
2.
De werkingssfeer van artikel 6, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 2792/99 van de Raad wordt uitgebreid tot andere
vaartuigen dan trawlers met een lengte over alles van minder
dan 12 meter.
3.
De in artikel 7, lid 5, onder a), van Verordening (EG)
nr. 2792/99 van de Raad bedoelde bedragen van de overheidssteun voor het slopen van een vaartuig worden verhoogd met
20 %, mits de steunaanvraag wordt ingediend binnen twee jaar
na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
4.
Er wordt geen overheidssteun verleend voor modernisering van vaartuigen, tenzij voor vaartuigen met een lengte over
alles van minder dan 12 meter en uitsluitend om dergelijke
vaartuigen in overeenstemming te brengen met de veiligheidsvoorschriften.
5.
Communautaire medefinanciering van compensatie aan
vissers en reders voor de tijdelijke stillegging van activiteiten
als bedoeld in artikel 16, lid 1, onder c), van Verordening (EG)
nr. 2792/99 van de Raad kan worden verleend voor een periode van hoogstens 1 jaar na de inwerkingtreding van deze
verordening.
6.
De op grond van lid 5 aan vissers en reders toegekende
bedragen worden niet in aanmerking genomen voor de maxima
vastgesteld bij artikel 16, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 2792/99 van de Raad.
(1) PB L 337 van 30.12.1999, blz. 10.
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7.
Reders komen niet meer voor compensatie voor tijdelijke
stillegging in aanmerking met ingang van de datum van een
besluit van de administratie waarbij een slooppremie wordt
toegekend. Indien deze compensatie vooruit is betaald, worden
alle te veel betaalde bedragen in mindering gebracht op de
slooppremie die voor het betrokken vaartuig is toegekend.
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a) de informatiebron die aan het verzoek ten grondslag ligt,
b) de methode waarmee de informatie is geverifieerd,
c) de geraamde hoeveelheden, in gewicht en/of aantallen, per
dag gevangen jonge vis,
d) de gebruikte vangstmethoden,

HOOFDSTUK VI
MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE MARKT

Artikel 18
In afwijking van het bepaalde in artikel 9, lid 1, onder b), eerste
streepje, van Verordening (EG) nr. 104/2000 (1), stelt elke producentenorganisatie een gedetailleerd visplan op voor de in
artikel 1 vermelde vissoorten, ook als de betrokken soorten
geen significant deel van de aanvoer van de aangeslotenen
uitmaken.

e) de geografische coördinaten van het gebied waarin de vangsten zijn gedaan,
f) de geografische coördinaten van het gebied dat volgens de
lidstaat (lidstaten) voor de visserij zou moeten worden gesloten,
g) de wenselijk geachte duur van het visverbod,
h) de naam en het contactadres van de functionaris(sen) die
verantwoordelijk is (zijn) voor de coördinatie met de Commissie.

HOOFDSTUK VII

Artikel 21

INSTELLING VAN TIJDELIJK GESLOTEN GEBIEDEN

De in artikel 19 vervatte maatregelen zijn niet van toepassing
voor de vaartuigen die de vlag voeren van of ingeschreven
staan in het register van een lidstaat, en die:

Artikel 19
1.
Wanneer een lidstaat bemerkt dat in wateren onder zijn
soevereiniteit of rechtsmacht dichte concentraties jonge exemplaren van onder deze verordening vallende vissoorten worden
bevist, kan hij de Commissie verzoeken urgente maatregelen te
treffen om deze visserijactiviteiten te verhinderen. Lidstaten
kunnen een gezamenlijk verzoek aan de Commissie richten
wanneer zij oordelen dat voor de wateren onder de soevereiniteit of jurisdictie van alle betrokken lidstaten maatregelen
vereist zijn.
2.
De Commissie beslist over het verzoek binnen vijf werkdagen na ontvangst ervan en neemt bij een positief antwoord
onmiddellijk de nodige maatregelen. Zij stelt de lidstaten en de
derde landen waarvan de vaartuigen gerechtigd zijn om in de
wateren onder de soevereiniteit of jurisdictie van de betrokken
lidstaat of de betrokken lidstaten te vissen, onverwijld van die
maatregelen in kennis.
3.
De maatregelen omvatten een verbod om binnen een
afgebakend geografisch gebied met bepaald vistuig te vissen.
De looptijd ervan bedraagt ten hoogste 60 dagen en de oppervlakte van het betrokken gebied ten hoogste 4 000 vierkante
zeemijl.
Artikel 20
Bij elk verzoek van een of meerdere lidstaten op grond van
artikel 19, lid 1, dient tot staving de volgende informatie te
worden verstrekt:

(1) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.

a) gedurende maximaal 5 dagen
b) met een speciale vergunning van de lidstaat of de lidstaten
in de wateren waarvan zij opereren
c) in aanwezigheid van ten minste een visserij-inspecteur van
de vlaggenstaat en/of de Commissie vissen.
De visserij-inspecteurs noteren de hoeveelheden jonge vis die
bij elke uitzetting van het betrokken vistuig worden gevangen.
Artikel 22
De lidstaten kunnen de Commissie verzoeken de op grond van
artikel 19 genomen maatregelen in te trekken op basis van de
gegevens die overeenkomstig artikel 21 zijn verzameld of op
basis van alle andere dienstige informatie.
De Commissie neemt een besluit over dergelijke verzoeken
binnen vijf werkdagen na ontvangst ervan.
Artikel 23
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 rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE I
BEREKENING VAN DE RATIO WAARMEE DE VISSERIJ-INSPANNING TEN OPZICHTE VAN HET GEMIDDELDE VOOR DE PERIODE 1998-2000 DIENT TE WORDEN VERMINDERD
In deze bijlage worden nadere bijzonderheden verstrekt voor de berekening van de ratio als bedoeld in artikel 4.
Algemene benadering (1)
De ratio waarmee de visserij-inspanning moet worden verminderd ten opzichte van het gemiddelde in de periode
1998-2000, wordt berekend als gewogen gemiddelde voor alle betrokken bestanden van de ratio waarmee de visserijsterfte moet worden teruggedrongen. De wegingsfactoren zijn de verhoudingen van de in artikel 1 vermelde hoeveelheden volwassen vis van elk bestand tot het totaal van al die hoeveelheden.
Berekeningsmethode
De ratio wordt berekend volgens de volgende methode:
a) Bereken, op basis van het jongst beschikbare relevante verslag van de ICES, de gemiddelde visserijsterfte voor elk van
de betrokken bestanden in de periode 1998-2000.
b) Bepaal, op basis van hetzelfde verslag, de visserijsterfte die in elk bestand in het komende jaar zou worden teweeggebracht indien het proces voor de vaststelling van de TAC’s als beschreven in hoofdstuk II wordt toegepast.
c) Deel elke visserijsterftewaarde die het resultaat is van b) door de overeenkomstige waarde van a).
d) Vermenigvuldig elke waarde die het resultaat is van c) met de in artikel 1 vermelde overeenkomstige hoeveelheid
volwassen vis in zee.
e) Bereken de som van de resultaten verkregen onder d).
f) Bereken de som van de in artikel 1 vermelde hoeveelheden volwassen vis in zee.
g) Deel de uitkomst van e) door de uitkomst van f).
h) Trek de uitkomst van g) af van 1.

(1) Voor het in deze bijlage beschreven proces wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:
P
P
1 ÿ
Bi ðfi =Fi Þ =
Bi
Waarbij:
i = 1, 2 . . . n (n = aantal betrokken bestanden)
Bi is het gewicht van de volwassen populatie van elk bestand vermeld in artikel 1, lid 1,
fi is de impliciete visserijsterfte teweeggebracht bij opvissing van de TAC voor elk bestand,
Fi is de gemiddelde jaarlijkse visserijsterfte in elk bestand gedurende de periode 1998-2000.
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BIJLAGE II
In deze bijlage worden nadere bijzonderheden verstrekt voor de berekening van de kilowattdagen bedoeld in artikel 6.
Deel 1
Berekening van het aantal dagen dat elk vaartuig op zee mag doorbrengen
Berekeningsmethode (1)
Het aantal dagen dat elk vaartuig opgenomen in de lijst als bedoeld in artikel 5, lid 1, op zee mag doorbrengen, wordt
berekend volgens de volgende methode:
a) Deel de gemiddelde jaarlijkse aanvoer in ton, berekend overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder c), door 100.
Indien de uitkomst groter is dan 1, maak deze gelijk aan 1 en ga verder naar punt b) (2).
Indien de uitkomst 0 is, maak deze gelijk aan 0,05 en ga verder naar punt c) (3).
b) Vermenigvuldig de uitkomst van a) met de ratio berekend volgens bijlage I (4).
c) Vermenigvuldig het jaarlijks gemiddelde aantal dagen op zee, verstrekt overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder d), met
de uitkomst van hetzij a), hetzij b).
d) Trek de uitkomst van c) af van het jaarlijks gemiddelde aantal dagen op zee, verstrekt overeenkomstig artikel 5, lid 2,
onder d).
e) Laat de decimalen of andere fracties in de uitkomst van d) vallen.
Deel 2
Berekening van kilowattdagen
a) Voor elk van de vaartuigen op de lijst wordt het aantal dagen dat het vaartuig op zee mag doorbrengen, zoals
berekend overeenkomstig deel 1 van deze bijlage, vermenigvuldigd met het motorvermogen in kilowatt van het
vaartuig.
b) De som van de uitkomsten van a) wordt afzonderlijk berekend
i) voor de vaartuigen die zandspiering en/of kever hebben aangevoerd, en
ii) voor de vaartuigen die geen zandspiering en/of kever hebben aangevoerd.

(1) Voor het in deze bijlage beschreven proces wordt gebruik gemaakt van de volgende vergelijking:
D2 ¼ D1 ð1-LP/100)
Waarbij:
D2 is toegewezen aantal dagen,
D1 is jaarlijks gemiddeld aantal op zee doorgebrachte dagen voor het vaartuig in de periode 1998-2000,
L is jaarlijkse gemiddelde aanvoer van de betrokken soorten voor het vaartuig in de periode 1998-2000,
P is de ratio verkregen door toepassing van de methode van bijlage I.
Als L/100 = 0 dan D2 = 0,95 D1
Als L/100 > 1 dan D2 = P D1
(2) Hiermee wordt gewaarborgd dat van elk vaartuig op de lijst met een jaarlijkse gemiddelde aanvoer van meer dan 100 ton van de
soorten als vermeld in artikel 1, lid 1, in de periode 1998-2000, de visserij-inspanning wordt verminderd met de ratio berekend
volgens bijlage I.
(3) Hiermee wordt gewaarborgd dat van elk vaartuig dat zandspiering en/of kever, maar geen van de soorten als vermeld in artikel 1, lid
1, in de periode 1998-2000 heeft aangevoerd, de visserij-inspanning met 5 % wordt verminderd, om rekening te houden met het feit
dat vaartuigen die op zandspiering en/of kever vissen, kleine hoeveelheden kabeljauw als ongesorteerde bijvangst aan land brengen.
(4) Hiermee wordt gewaarborgd dat van elk vaartuig op de lijst met een jaarlijkse gemiddelde aanvoer van de soorten als vermeld in
artikel 1, lid 1, tussen 0 en 100 ton in de periode 1998-2000, de visserij-inspanning met verhoudingsgewijs minder dan de waarde
berekend volgens bijlage I, wordt verminderd.
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Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in
publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en tot wijziging van de richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG (1)
(2002/C 75 E/27)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(2001) 779 def.  2000/0331(COD)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 12 december 2001)
1. ACHTERGROND
Datum van toezending van het voorstel aan het EP en de Raad
(document COM(2000) 839 def.  2000/0331(COD)) in overeenstemming met artikel 175, lid 1 van het Verdrag: 18 januari
2001.
Datum van het voorstel van het Economisch en Sociaal ComitØ:
30 mei 2001.
Datum van het voorstel van het ComitØ van de Regio’s: 14 juni
2001.
Datum van het voorstel van het Europees Parlement, eerste
lezing: 23 oktober 2001.
2. DOEL VAN HET COMMISSIEVOORSTEL
Het voorstel dient als bijdrage tot de nakoming van de verplichtingen welke voortvloeien uit het VN/ECE-verdrag inzake
toegang tot informatie, publieke inspraak bij besluitvorming en
toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden (Ðhet Verdrag
van Aarhus). Er worden basisprocedures in vastgelegd voor
publieke inspraak met betrekking tot bepaalde plannen en programma’s op milieugebied. Waar het vanuit milieuoogpunt belangrijke projecten betreft, amendeert het voorstel Richtlijn
85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de
ÐMEB-richtlijn) en Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de
ÐIPPC-richtlijn), ten einde, in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus, hierin bepalingen inzake publieke inspraak en
toegang tot de rechter op te nemen.
3. MENING VAN DE COMMISSIE OVER DE DOOR HET PARLEMENT AANGENOMEN AMENDEMENTEN

3.1. Door de Commissie aanvaarde amendementen
Amendement 13 (artikel 2, lid 1 van het voorstel) ter vervanging van artikel 1(4) van Richtlijn 85/337/EEG (ÐMEB-richtlijn), betreffende de uitsluiting van activiteiten voor nationale
defensiedoeleinden, waarover de lidstaten per geval moeten
beslissen. Voorts de hiermee samenhangende wijzigingen in
de formulering van dit lid.
3.2. Geheel of gedeeltelijk door de Commissie aanvaarde
amendementen
De Commissie kan in beginsel akkoord gaan met een vervanging van de woorden Ðpersoonlijke gezondheid en persoonlijk
(1) PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 123.

welzijn, maar dan wel door het voor haar aanvaardbare Ðde
gezondheid en het welzijn van de mens. Dit is in overeenstemming met de formulering van artikel 174 van het Verdrag
en elders in de milieuwetgeving.
De Commissie aanvaardt in beginsel amendement 4, op voorwaarde dat de door het Parlement voorgestelde tekst als volgt
aan Overweging 3 wordt toegevoegd: Ð. . . waardoor de aanspreekbaarheid en de doorzichtigheid van het besluitvormingsproces worden vergroot en tot de publieke bekendheid met
milieuaangelegenheden en de publieke steun voor de genomen
beslissingen wordt bijgedragen. De Commissie houdt liever
vast aan de Ðpublieke bekendheid met milieuaangelegenheden,
welke in het Verdrag van Aarhus specifiek wordt genoemd.
Amendement 5 kan in principe worden aanvaard, mits de
volgende formulering wordt aangehouden: ÐEen van de doelstellingen van het verdrag is de waarborging van rechten inzake
publieke inspraak bij de milieubesluitvorming teneinde bij te
dragen tot de bescherming van het recht in een milieu te leven
dat voor de gezondheid en het welzijn van de mens bevorderlijk is. Het eerste deel is nu behoorlijk in overeenstemming
met de desbetreffende doelstelling van artikel 1 van het Verdrag
van Aarhus, terwijl het tweede deel thans in overeenstemming
is met de op dit gebied gebruikelijke terminologie.
De Commissie aanvaardt de amendementen 9, 10 en 33 (gezamenlijke stemming), alle met betrekking tot artikel 1 van het
voorstel. Zij aanvaardt in beginsel de verwijzing naar elektronische media, zodat lid 2, sub a) dan als volgt komt te luiden:
Ðhet publiek door middel van openbare aankondigingen of via
elektronische media of op een andere passende wijze in kennis
wordt gesteld, . . .. Met het voegwoord Ðof wordt bedoeld dat
elektronische media als voorbeeld worden genoemd. De Commissie aanvaardt tevens dat aan het slot van (a) de woorden:
Ðonder meer informatie over het recht op inspraak bij de besluitvorming en over de bevoegde autoriteit aan wie opmerkingen of vragen gericht kunnen worden worden toegevoegd. Met
artikel 1, lid 2, sub b) voor ogen aanvaardt de Commissie in
beginsel een aanpassing van de tekst om deze meer op ØØn lijn
te brengen met de formulering van het Verdrag van Aarhus. De
voor haar aanvaardbare formulering is Ðb) het publiek gerechtigd is opmerkingen en meningen kenbaar te maken, wanneer
alle keuzemogelijkheden open zijn, voordat beslissingen betreffende de plannen en programma’s worden genomen. De Commissie aanvaardt in beginsel het deel van het amendement dat
in informatie over het resultaat van de publieke inspraak voorziet. Omwille van de samenhang van het geheel en uit praktische overwegingen moet een dergelijke verplichting aan artikel
1, lid 2 worden toegevoegd. Het nieuwe punt (d) moet als volgt
luiden: ÐDe bevoegde autoriteit doet al wat redelijk is om het
publiek over de genomen besluiten en de hieraan ten grondslag
liggende redenen en overwegingen te informeren.
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De Commissie aanvaardt amendement 14 voor een deel. Wat
punt (b) betreft, gaat zij niet akkoord met de door het EP
genoemde Ðpraktische aanwijzingen inzake toegang tot de rechter. De rest van het amendement betreffende dit punt wordt
door haar geaccepteerd in de volgende vorm: Ðstellen zij de op
de in sub a) bedoelde wijze verzamelde gegevens, de gegevens
betreffende deze vrijstelling, alsmede de motivering hiervan, ter
beschikking van het betrokken publiek. Het gebruik van het
woord Ðbetrokken en de herformulering van het laatste deel
zijn in overeenstemming met de benadering in de rest van het
voorstel en met de MEB-richtlijn. Hoewel de Commissie een
meer algemene voorlichting van het publiek over de procedures
voor gerechtelijke toetsing kan accepteren, is een dergelijke
verwijzing, gezien het specifieke karakter van dit artikel, hier
niet op haar plaats.
De Commissie aanvaardt voor een deel de amendementen 34,
15 en 16 (gezamenlijke stemming), betreffende artikel 2, lid 2
(tot wijziging van artikel 6 van de MEB-richtlijn). Evenals in het
geval van de amendementen 9, 10 en 33, gaat zij in beginsel
akkoord met een verwijzing naar het gebruik van elektronische
media in lid 3: Ðhet publiek door middel van openbare aankondigingen of via elektronische media of op een andere passende wijze in kennis wordt gesteld, . . .. Wat de invoeging van
de frase Ðongeacht de keuzemogelijkheden in artikel 6, lid 4
betreft, kan de Commissie zich wel vinden in de formulering
Ðwanneer alle keuzemogelijkheden open zijn, welke in overeenstemming is met het Verdrag van Aarhus. De Commissie
kan ook de herformulering van de tweede zin van artikel 6, lid
5 accepteren.
De amendementen 20 en 21 (gezamenlijke stemming) betreffende artikel 2, lid 4, van het voorstel kunnen deels worden
aanvaard. De Commissie kan in beginsel accepteren dat de aan
het publiek te verstrekken informatie tevens Ðpraktische aanwijzingen inzake toegang tot de rechter overeenkomstig artikel
10 bis bevat. De Commissie meent evenwel dat deze verplichting een meer algemene formulering zou moeten krijgen, in
overeenstemming met de desbetreffende bepaling in het Verdrag van Aarhus. Zij kan daarom aanvaarden dat de volgende
formulering aan artikel 10 bis van de MEB-richtlijn (artikel 2,
lid 5) wordt toegevoegd: ÐMet het oog op een meer doeltreffende uitvoering van het in dit artikel bepaalde, zien de lidstaten erop toe dat het publiek informatie wordt verstrekt over
de toegang tot administratieve en gerechtelijke procedures.
Amendement 31/rev betreffende het nieuwe artikel 10 bis van
de MEB-richtlijn, inzake de toegang tot de rechter, kan voor een
deel worden aanvaard. Dit betreft de toevoeging van de kwalificatie Ðonafhankelijke en onpartijdige aan de Ðbij wet ingestelde instantie, waarvan in de eerste zin sprake is. Hetzelfde
geldt voor de amendementen 32/rev/23 (gezamenlijke stemming) aangaande het nieuwe artikel 15 bis van de IPPC-richtlijn.
Amendement 35 kan voor een deel worden aanvaard. De Commissie stemt er in beginsel mee in een zinsnede in te voegen
betreffende het informeren van het publiek over de toegang tot
gerechtelijke procedures. Wat amendement 20 aangaat, is de
Commissie evenwel van oordeel dat het beter is deze verwijzing als volgt aan het slot van artikel 15 bis inzake toegang tot
de rechter te plaatsen: ÐMet het oog op een meer doeltreffende
uitvoering van het in dit artikel bepaalde, zien de lidstaten erop
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toe dat het publiek informatie wordt verstrekt over de toegang
tot administratieve en gerechtelijke procedures.
Amendement 25 is voor een deel aanvaardbaar, waar het de
correctie betreft van de verwijzing naar artikel 1, en dus niet
naar artikel 3, zoals in het voorstel van de Commissie het geval
is.
De amendementen 27, 28 en 29 (gezamenlijke stemming) betreffende de toevoeging van Bijlage V aan de IPPC-richtlijn
(96/61/EG) kunnen gedeeltelijk worden geaccepteerd. De Commissie kan in beginsel de verwijzing naar elektronische media
aanvaarden, mits deze wordt ingeleid door het voegwoord Ðof,
in plaats van Ðen. Verder acht zij de herformulering van de
leden 2, 3 en 4 aanvaardbaar.
3.3. Niet door de Commissie aanvaarde amendementen
Amendement 1 is onaanvaardbaar. De frasering Ðgezondheid
van de mens, door de Commissie in haar voorstel gebruikt
bij de beschrijving van de doelstellingen van de communautaire
milieuwetgeving, sluit aan bij het taalgebruik in andere teksten
en in het bijzonder in artikel 174 van het Verdrag. Er bestaat in
de context van het voorstel geen enkele reden waarom hier van
Ðindividuele en de volksgezondheid zou moeten worden gesproken.
Het eerste deel van amendement 2, ter vervanging van Ðcommunautaire milieuwetgeving door Ðcommunautaire wetgeving,
plannen en programma’s die betrekking hebben op het milieu
en op andere beleidsterreinen is niet aanvaardbaar. Hetzelfde
geldt voor de amendementen 3 en 8. Verder gaat de Commissie
niet akkoord met het hiermee samenhangende voorstel tot
wijziging van de essentie van de ontwerp-richtlijn, nl. amendement 26 tot uitbreiding van Bijlage I met een nieuw punt
waarin aan publieke inspraak te onderwerpen plannen en programma’s worden genoemd (Ð(g bis) Overige communautaire
wetgeving, plannen en programma’s die aanzienlijke gevolgen
voor het milieu kunnen hebben, alsmede voor de persoonlijke
gezondheid of het persoonlijke welzijn en die ten uitvoer moet
worden gelegd met inachtneming van artikel 6 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap). De verwijzing
naar Ðoverige communautaire wetgeving . . . is onduidelijk.
Deze kan worden opgevat als een verwijzing naar publieke
inspraak bij de voorbereiding van wetgeving, plannen en programma’s van de Gemeenschap, in welk geval het onderhavige
voorstel voor een richtlijn niet het juiste rechtsinstrument is. In
geval het om een verwijzing gaat naar wetgeving, plannen en
programma’s op het niveau van de lidstaten, is de algemene
verwijzing in dit punt veel breder dan bij de andere punten van
Bijlage I. Opneming van een dergelijke algemene clausule zal
waarschijnlijk leiden tot duplicatie en dubbelzinnigheid ten
aanzien van het van toepassing zijnde rechtsinstrument en is
derhalve voor de Commissie niet aanvaardbaar.
De Commissie vindt amendement 6 niet acceptabel. Hiermee
zou een overweging worden ingevoerd met een verwijzing naar
artikel 8 van het Verdrag van Aarhus en publieke inspraak bij
de voorbereiding van uitvoerende regelingen en andere algemeen toepasselijke wettelijk bindende regels. In de artikelen
van het voorstel en in de amendementen van het Parlement
komt een dergelijke verwijzing nergens voor.
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De Commissie gaat niet akkoord met de amendementen 7 en
30/rev betreffende de toegang tot gerechtelijke procedures met
betrekking tot plannen, programma’s en beleid. Toegang tot de
rechter in het geval van publieke inspraak in plannen, programma’s en beleid is niet uitdrukkelijk vereist op grond van
artikel 9, lid 2 van het Verdrag van Aarhus. Ten aanzien van
Ðplannen en programma’s, is er in Richtlijn 2001/42/EG 2001
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van
bepaalde plannen en programma’s van een dergelijke toegang
tot de rechter geen sprake, en door deze in het onderhavige
voorstel wel te aanvaarden zou men een incoherente situatie
doen ontstaan.
Met betrekking tot de amendementen 9, 10 en 33 (gezamenlijke stemming) op artikel 1, wil de Commissie niet dat er in
publieke inspraak bij de voorbereiding van beleid wordt voorzien. Krachtens het Verdrag van Aarhus, gaat het hier slechts
om een Ðnaar best vermogen-clausule, welke als zodanig niet
in dit voorstel voor een richtlijn op haar plaats is. Evenmin kan
de Commissie zich vinden in de idee van publieke inspraak Ðin
de verschillende fasen van de voorbereiding en toetsing van
plannen en programma’s. Deze formulering wordt niet expliciet
vereist door het Verdrag van Aarhus en de huidige tekst voorziet reeds in vroegtijdige en effectieve inspraak. De zin ÐTot
deze regelingen kan onder meer aan het publiek aangeboden
scholing inzake openbare besluitvorming behoren, of de financiering van dergelijke scholing acht de Commissie niet aanvaardbaar. Hoewel het belang van milieu-educatie, en ook over
publieke inspraak, volledig door de Commissie wordt onderschreven en tevens in het Verdrag van Aarhus wordt vermeld,
is de gekozen formulering niet op de tekst van het voorstel
toegesneden. De door de lidstaten vast te stellen nadere regelingen voor publieke inspraak zijn bedoeld als de Ðpraktische
modaliteiten voor een dergelijke inspraak.
In het geval van de amendementen 34, 15 en 16 (gezamenlijke
stemming) ten aanzien van artikel 2, lid 2, staat de Commissie
afwijzend tegenover het feit dat er in de verwijzing naar de
vergunningsprocedure (artikel 6, lid 3 van de MEB-richtlijn)
ook sprake zou zijn van de toetsing van de vergunning. Deze
expliciete verwijzing zou kunnen resulteren in een interpretatie
die strijdig is met artikel 2, lid 1 van de MEB-richtlijn, aangezien hiermee wordt gesuggereerd dat bij een verandering in een
bestaande installatie waarvoor een milieueffectbeoordeling verplicht is, niet noodzakelijkerwijze een vergunning vereist zou
zijn. De Commissie kan bovendien aanvaarden dat aan het slot
van artikel 6, lid 4 van de MEB-richtlijn wordt toegevoegd dat:
Ðbij het nemen van deze beslissingen naar behoren rekening
met de resultaten van de publieke inspraak moet worden gehouden. Eenzelfde formulering is reeds in artikel 8 van de
MEB-richtlijn te vinden. De voorgestelde formulering, in lid
5, sub a), betreffende het informeren van de bevolking over
de resultaten van de publieke inspraak, kan niet worden aanvaard. Op grond van artikel 9, lid 1 van de MEB-richtlijn zijn
de bevoegde instanties reeds verplicht het publiek over de genomen beslissingen de voornaamste hieraan ten grondslag liggende redenen en overwegingen te informeren. Het stellen van
hogere eisen zou tot een nodeloze administratieve belasting
leiden, en tenslotte ook een belemmering voor publieke inspraak vormen.

26.3.2002

Wat de amendementen 20 en 21 (gezamenlijke stemming) betreft, verwerpt de Commissie het gedeelte waarin gesteld wordt
dat de informatie Ðop passende wijze aan het betrokken publiek op zijn grondgebied en in de eigen taal beschikbaar moet
worden gesteld. In overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, komen procedurele bijzonderheden in het onderhavige voorstel niet aan de orde, terwijl de kwalificatie Ðop
passende wijze, in het licht van de formulering Ðbeschikbaar
wordt gesteld, overbodig is. Hetzelfde geldt voor amendement
24 dat niet in zijn geheel kan worden aanvaard.
Met betrekking tot de amendementen 31/rev en 32/rev/23 inzake toegang tot de rechter (artikel 10 bis van de MEB-richtlijn
en 15 bis van de IPPC-richtlijn), wil de Commissie niet meer
toevoegen dan Ðonafhankelijk en onpartijdig (zie hierboven).
Voor de rest, zou het geamendeerde artikel slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de formulering van artikel 9(2) van
het Verdrag van Aarhus. Wil de Commissie het kunnen accepteren, dan moet de formulering van Aarhus worden aangehouden op het stuk van het Ðvoldoende belang en de Ðinbreuk op
een recht van niet-gouvernementele organisaties. Daarenboven
moet het laatste sub-lid (ÐEen dergelijke procedure moet snel en
doeltreffend zijn en mag niet onbetaalbaar duur zijn.) behouden blijven. De formulering Ðniet onbetaalbaar duur correspondeert met het Verdrag van Aarhus.
De Commissie kan zich niet verenigen met het gedeelte van
amendement 35 waarin sprake is van Ðverschillende fasen van
de besluitvormingsprocedure. In het Verdrag van Aarhus worden deze niet uitdrukkelijk genoemd, terwijl de IPPC-vergunningsprocedure al evenmin hiervan rept. Bovendien kan het
voorgestelde lid 4 bis betreffende Ðpassende maatregelen om
aan de wensen van het publiek tegemoet te komen hier niet
worden aanvaard. In de voorgestelde formulering bepaalt artikel 15, lid 5, sub b) van de IPPC-richtlijn reeds dat het publiek
over het genomen besluit en de hieraan ten grondslag liggende
redenen en overwegingen moet worden geïnformeerd. Evenals
in het geval van de MEB-richtlijn, zouden hogere eisen in een
onnodige administratieve belasting resulteren.
Met betrekking tot amendement 25 gaat de Commissie niet
akkoord met de voorgestelde toevoeging van Ðbeleid aangezien
Bijlage 1 alleen plannen en programma’s noemt (vgl. amendement 26, dat niet geaccepteerd is).
Wat de amendementen 27, 28 en 29 (gezamenlijke stemming)
inzake Bijlage V van de IPPC-richtlijn betreft, is de Commissie
het er niet mee eens het publiek over de toetsing van vergunningen te laten meebeslissen. Een dergelijke toetsing is in vele
gevallen een interne administratieve maatregel. Voor zover een
en ander tot de wijziging van een vergunning leidt, wil de
Commissie in haar voorstel wel naar publieke inspraak met
betrekking tot de bijwerking van vergunningen toe.
4. HET GEAMENDEERDE VOORSTEL
Gelet op artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag, wijzigt de
Commissie haar voorstel zoals hierboven aangegeven.
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Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiºle tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de
kust van Gabon voor de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005
(2002/C 75 E/28)
COM(2001) 765 def.  2001/0301(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 13 december 2001)
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 Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor
de kust van Gabon (1) hebben de beide partijen onderhandelingen gevoerd om te bepalen welke wijzigingen of toevoegingen aan het einde van de toepassingstermijn van het
aan de overeenkomst gehechte protocol in de overeenkomst dienden te worden aangebracht.

 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen:
Frankrijk: 20 vaartuigen
Spanje: 18 vaartuigen
 vaartuigen voor de visserij met drijvende beug:
Spanje: 20 vaartuigen
Portugal: 6 vaartuigen
 trawlers:
Spanje: 900 brutoregisterton gemiddeld per maand op jaarbasis
Griekenland: 300 brutoregisterton gemiddeld per maand op
jaarbasis

(2) Ter afronding van dit overleg is op 20 september 2001 een
nieuw protocol tot vaststelling van de voor de periode van
3 december 2001 tot en met 2 december 2005 geldende
vangstmogelijkheden en de financiºle tegenprestatie in het
kader van de vorengenoemde Overeenkomst geparafeerd.

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.

(3) Het is in het belang van de Gemeenschap dat dit protocol
wordt goedgekeurd.

Artikel 3

(4) Het is belangrijk dat de sleutel voor de verdeling van de
vangstmogelijkheden over de lidstaten wordt vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het protocol tot vaststelling van de voor de periode van 3
december 2001 tot en met 2 december 2005 geldende vangstmogelijkheden en de financiºle tegenprestatie in het kader van
de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon
wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van het protocol is aan deze verordening gehecht.
Artikel 2

De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van dit protocol vissen, dienen de hoeveelheden van elk bestand die in de
visserijzone van Gabon zijn 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 is 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 derde dag volgend
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden
als volgt over de lidstaten verdeeld:

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

(1) PB L 308 van 18.11.1998, blz. 4.

(2) PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.
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PROTOCOL
tot vaststelling van de voor de periode van 3 december 2001 tot en met 2 december 2005
geldende vangstmogelijkheden en de financiºle tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van
Gabon
Artikel 1
De op grond van artikel 2 van de overeenkomst toegekende
vangstmogelijkheden worden voor een periode van vier jaar
ingaande op 3 december 2001 vastgesteld als volgt:
a) vriestrawlers voor de visserij op demersale soorten, en met
name op schaaldieren en koppotigen: 1 200 brutoregisterton gemiddeld per maand op jaarbasis;
b) vriesvaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen: 38 vaartuigen;
c) vaartuigen voor de visserij met drijvende beug: 26 vaartuigen.
Artikel 2
1.
De
nanciºle
per jaar,
883 750
acties.

in artikel 7 van de overeenkomst bedoelde totale fitegenprestatie wordt vastgesteld op 1 262 500 euro
waarvan 378 750 euro als financiºle compensatie en
euro voor de in artikel 3 van dit protocol bedoelde

De financiºle tegenprestatie voor de tonijnvisserij bedraagt
787 500 euro per jaar en geldt voor een vangst van 10 500
ton per jaar in de wateren van Gabon. Als de vangst van
tonijnachtigen door communautaire vaartuigen in de EEZ van
Gabon op jaarbasis deze hoeveelheid overschrijdt, wordt het
vorengenoemde bedrag verhoudingsgewijs verhoogd met 75
euro per extra ton.
2.
De jaarlijkse financiºle compensatie moet uiterlijk op 30
april van 2002, 2003, 2004 en 2005 worden betaald. De
besteding ervan behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van
de regering van de Republiek Gabon.
De financiºle compensatie wordt overgemaakt op de rekening
ÐPŒche maritime, numØro 47069 X van de Schatkist van de
Republiek Gabon.

f) deelneming van Gabonese afgevaardigden aan internationale
visserijbijeenkomsten: 35 350 euro;
g) beroepsopleiding van jonge ambachtelijke vissers en visteelt:
53 025 euro;
h) technische bijstand voor de particuliere sector in ambachtelijke visserij en visteelt: 44 188 euro;
i) versterking van de capaciteit voor de controle van de gezondheid en van de kwaliteit van de visserijproducten:
53 025 euro.
2.
Het voor de visserij bevoegde ministerie van Gabon bepaalt welke acties worden uitgevoerd en welk bedrag daaraan
elk jaar kan worden besteed, en deelt dit mee aan de Europese
Commissie.
3.
De jaarlijkse bedragen, het onder d) vermelde bedrag uitgezonderd, worden overeenkomstig de jaarlijkse programmering van de besteding uiterlijk op 30 april van 2002, 2003,
2004 en 2005 ter beschikking gesteld van de schatkist op de
rekening ÐPŒche Maritime, numØro 47069 X. Het onder d)
vermelde bedrag wordt betaald naarmate het wordt besteed.
4.
Het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek
Gabon doet de delegatie van de Europese Commissie in de
Republiek Gabon jaarlijks, uiterlijk drie maanden na de datum
waarop het protocol verjaart, een gedetailleerd verslag toekomen over de uitvoering van deze acties en over de bereikte
resultaten. De Europese Commissie behoudt zich het recht voor
het voor visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon
om aanvullende inlichtingen over deze resultaten te verzoeken
en de betrokken betalingen in het licht van de effectieve uitvoering van die acties te herzien.
Artikel 4
Indien de Europese Gemeenschap verzuimt de in de artikelen 2
en 3 bedoelde betalingen te verrichten, kan de toepassing van
dit protocol worden geschorst.

Artikel 3
1.
Van de financiºle tegenprestatie wordt jaarlijks 883 750
euro besteed aan de financiering van de volgende acties, volgens de onderstaande verdeling:
a) wetenschappelijke en technische programma’s ter verbetering van de kennis inzake de visbestanden in en de biologische kennis van de EEZ van Gabon: 141 400 euro;
b) programma inzake bescherming en bewaking van de visserijzones: 220 937 euro;
c) institutionele ondersteuning van de bevoegde visserijadministratie: 220 937 euro;
d) studiebeurzen en praktijkopleidingen met betrekking tot de
verschillende wetenschappelijke, technische en economische
aspecten van de visserij: 70 700 euro;
e) bijdrage van de Republiek Gabon aan de internationale visserijorganisaties: 44 188 euro;

Artikel 5
1.
Indien de uitoefening van visserijactiviteiten in de EEZ
van Gabon als gevolg van een ingrijpende wijziging in de
omstandigheden onmogelijk is, kan de Europese Gemeenschap,
zo mogelijk na voorafgaand overleg tussen de twee partijen, de
betaling van de financiºle tegenprestatie schorsen.
2.
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 de
visserijactiviteit opnieuw mogelijk is.
Artikel 6
Dit protocol en de eraan gehechte bijlage treden in werking op
de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat
de daartoe vereiste procedures zijn vervuld.
Zij zijn van toepassing met ingang van 3 december 2001.
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BIJLAGE
VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ DOOR VAARTUIGEN VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAP IN DE VISSERIJZONE VAN GABON
1. Formaliteiten voor de aanvraag en de afgifte van vergunningen
De procedure voor het aanvragen en de afgifte van vergunningen waarmee vaartuigen die de vlag van een lidstaat
van de Gemeenschap voeren, in de exclusieve economische zone van Gabon mogen vissen, is als volgt:
De bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschap dienen via de delegatie van de Europese Commissie in de
Republiek Gabon uiterlijk vijftien dagen vóór het begin van de aangevraagde geldigheidsduur bij het voor visserij
bevoegde ministerie van de Republiek Gabon een aanvraag in voor elk vaartuig waarmee men in het kader van de
overeenkomst de visserij wenst uit te oefenen.
De aanvragen worden ingediend op de daartoe door het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek
Gabon verstrekte formulieren, waarvan een model hierbij is gevoegd (aanhangsel 1).
De ondertekende vergunningen worden door het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon
binnen vijftien werkdagen na de indiening van de aanvraag aan de reders of aan hun vertegenwoordiger afgegeven
via de delegatie van de Europese Commissie in de Republiek Gabon. De vertegenwoordigers van de reders zijn door
de reders aangewezen fysieke personen of rechtspersonen.
De vergunning wordt afgegeven op naam van een bepaald vaartuig en is niet overdraagbaar. Op verzoek van de
Europese Commissie kan de vergunning in geval van overmacht echter worden vervangen door een vergunning
voor een vaartuig met identieke kenmerken als het te vervangen vaartuig. De reder van het te vervangen vaartuig
zendt de geannuleerde vergunning via de delegatie van de Europese Commissie naar het voor de visserij bevoegde
ministerie van de Republiek Gabon.
Op de nieuwe vergunning wordt vermeld:
 de datum van afgifte,
 het feit dat deze vergunning in de plaats komt van de vergunning voor een ander vaartuig en dat de vergunning
van het vorige vaartuig wordt geannuleerd.
In dit geval is geen nieuw voorschot verschuldigd.
De vergunning moet permanent aan boord worden bewaard. Vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de
Europese Commissie aan het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon 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 de Republiek Gabon wordt meegedeeld. In afwachting van de ontvangst
van de eigenlijke vergunning kan een afschrift van de betreffende vergunning, verzonden per fax, worden verkregen;
dit afschrift, waarmee het vaartuig kan vissen totdat de eigenlijke vergunning wordt ontvangen, wordt aan boord
bewaard.
2. Voorschriften voor vergunningen voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en de visserij met
de drijvende beug
1. De vergunningen hebben een geldigheidsduur van een jaar. De geldigheidsduur kan worden verlengd.
2. De visrechten worden vastgesteld op 25 euro per ton in de visserijzones van de Republiek Gabon gevangen
tonijn. Zij zijn inclusief alle nationale en lokale belastingen en heffingen, met uitzondering van de havenrechten
en de vergoedingen voor dienstverstrekkingen.
3. Het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon deelt mee op welke wijze de visrechten dienen
te worden betaald en geeft met name de voor de betalingen te gebruiken bankrekeningen en valuta’s aan.
4. De vergunningen voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en voor vaartuigen voor de visserij met de
drijvende beug worden afgegeven nadat een forfaitair voorschot is betaald van 2 600 euro per jaar per vaartuig
voor de tonijnvisserij met de zegen en 1 100 euro per jaar voor de visserij met de drijvende beug, wat overeenkomt met de rechten voor de vangst van:
 104 ton per jaar per vaartuig voor de tonijnvisserij met de zegen,
 44 ton per jaar per vaartuig voor de visserij met de drijvende beug.
3. Vangstaangiften en afrekening van de door de reders van vaartuigen voor de tonijnvisserij verschuldigde
visrechten
De kapitein vult voor elke periode waarin in de EEZ van Gabon is gevist, een vangstaangifte in naar het model van
het in aanhangsel 2 opgenomen formulier van de CICTA/ICCAT. Dit formulier moet altijd worden ingevuld, zelfs als
niets wordt gevangen.
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De goed leesbaar ingevulde en door de kapiteins ondertekende formulieren worden binnen 45 dagen na het einde
van het seizoen dat in de EEZ van Gabon is gevist, via de delegatie van de Europese Commissie in de Republiek
Gabon toegezonden aan het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon, en ze worden met het
oog op verwerking ook zo spoedig mogelijk toegezonden aan het ÐInstitut de Recherche pour le DØveloppement
(IRD), aan het Spaanse Oceanografische Instituut (IEO) of aan het ÐInstituto PortuguŒs de Investigacªo Marítima
(IPIMAR).
Het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon behoudt 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, en de bij de wetgeving van het land vastgestelde sancties toe te passen. In dit geval wordt
de delegatie van de Europese Commissie in de Republiek Gabon daarvan onverwijld in kennis gesteld.
De lidstaten delen de Europese Commissie vóór 15 april van elk jaar de door de wetenschappelijke instellingen
bevestigde vangstgegevens over het voorgaande jaar, uitgedrukt in ton, mee. Aan de hand van deze gegevens stelt de
Commissie de definitieve afrekening vast van de rechten die voor een bepaald visseizoen verschuldigd zijn; deze
afrekening wordt aan het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon meegedeeld.
De reders ontvangen uiterlijk eind april kennisgeving van de door de Europese Commissie vastgestelde afrekening en
beschikken over een termijn van 30 dagen om aan hun financiºle verplichtingen te voldoen. De reders kunnen
indien de voor de visserijactiviteiten verschuldigde rechten minder bedragen dan het betaalde voorschot, het verschil
niet terugvorderen.

4. Voorschriften voor vriestrawlers voor de visserij op demersale soorten
a) Vergunningen voor vriestrawlers hebben een geldigheidsduur van een jaar, zes maanden of drie maanden. De
geldigheidsduur kan worden verlengd.
b) De rechten voor vergunningen met een geldigheidsduur van een jaar bedragen 168 euro/brt per vaartuig.
De rechten voor vergunningen met een geldigheidsduur van minder dan ØØn jaar worden berekend pro rata
temporis. Voor vergunningen van zes en drie maanden worden de rechten verhoogd met 3 %, respectievelijk 5 %.

5. Vangstaangiften van reders van trawlers
Voor de trawlers die in het kader van de overeenkomst mogen vissen in de EEZ van Gabon, moeten via de delegatie
van de Europese Commissie in Gabon de vangstgegevens aan het voor de visserij bevoegde ministerie worden
toegezonden met een aangifte volgens het model in aanhangsel 3. Deze vangstaangiften worden per maand opgesteld en worden ten minste eenmaal per kwartaal ingediend.

6. Inspectie en controle
De vaartuigen van de Europese Gemeenschap die hun activiteit uitoefenen in de EEZ van de Republiek Gabon, staan
toe dat ambtenaren van Gabon aan wie de inspectie en de controle van de visserijactiviteiten is opgedragen, aan
boord komen en vergemakkelijken hun de uitoefening van hun taak. Deze ambtenaren verblijven niet langer aan
boord dan nodig is voor de uitvoering van steekproefcontroles van de vangst en van alle andere met de visserijactiviteiten verband houdende inspectiewerkzaamheden.

7. Waarnemers
Op verzoek van de autoriteiten van Gabon wordt op de vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en de
vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug die in de EEZ van Gabon vissen, een waarnemer aan boord
genomen, die behandeld wordt als een officier. Hoelang de waarnemer aan boord dient te blijven, wordt vastgesteld
door de autoriteiten van Gabon, maar in de regel zal dit niet langer zijn dan nodig is voor de uitvoering van zijn
taak. Tijdens zijn verblijf aan boord:
 observeert hij de visserijactiviteiten van de vaartuigen,
 controleert hij de positie van de vaartuigen die bij visserijactiviteiten betrokken zijn,
 neemt hij biologische monsters in het kader van wetenschappelijke programma’s,
 noteert hij welk vistuig wordt gebruikt,
 verifieert hij de in het logboek opgenomen gegevens over de vangsten in de visserijzone van Gabon.
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Tijdens zijn verblijf aan boord:
 doet de waarnemer al het nodige opdat zijn aanwezigheid en zijn verblijf aan boord van het vaartuig de
visserijactiviteiten niet onderbreken of hinderen,
 gaat hij zorgvuldig om met de inventaris en de installaties van het vaartuig, en is hij verplicht tot geheimhouding over alle aan het vaartuig toebehorende documenten,
 stelt hij een activiteitenverslag op, dat aan de bevoegde autoriteiten van de Republiek Gabon wordt toegezonden, met kopie aan de delegatie van de Europese Commissie in de Republiek Gabon.
De voorwaarden van het verblijf aan boord worden in onderling overleg vastgesteld door de reder of zijn gemachtigde en de autoriteiten van de Republiek Gabon.
De kosten van inscheping en ontscheping van de waarnemer zijn ten laste van de reder indien hij niet in staat is de
waarnemer in een met de autoriteiten overeen te komen haven van de Republiek Gabon aan boord te nemen of aan
land te zetten.
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.
Het salaris en sociale bijdragen voor de waarnemer zijn voor rekening van de bevoegde autoriteiten van de
Republiek Gabon. De kapitein neemt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid de nodige maatregelen om de fysieke
en morele veiligheid van de waarnemer bij de uitoefening van zijn ambt te garanderen.

8. Visserijzones
De in artikel 1 van het protocol bedoelde vaartuigen voor de tonijnvisserij mogen visserijactiviteiten uitoefenen in
de wateren buiten 12 zeemijl vanaf de basislijnen.
De in artikel 1 van het protocol bedoelde trawlers mogen overeenkomstig de wetgeving van Gabon vissen in de
wateren buiten 6 zeemijl vanaf de basislijnen.

9. Maaswijdte
De maaswijdte (gestrekte mazen) bedraagt minimaal:
a) 40 mm voor vriestrawlers die vissen op schaaldieren;
b) 60 mm voor vriestrawlers die vissen op koppotigen.

10. Binnenvaren en verlaten van de zone
De vaartuigen melden het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon, ten minste 24 uur van
tevoren dat zij voornemens zijn de EEZ van Gabon binnen te varen of te verlaten. Tegelijk met hun voornemen om
de visserijzone van Gabon te verlaten, melden zij de geschatte hoeveelheden die tijdens het verblijf in de EEZ van
Gabon zijn gevangen. Die berichten worden bij voorkeur per fax (+241-76 46 02) verstuurd of, voor vaartuigen die
niet met een faxtoestel zijn uitgerust, over de radio (oproepcode DGPA-6241 MH2) of via e-mail (DGPA@internetgabon.com).
Vaartuigen waarvan bij controle wordt vastgesteld dat zij vissen zonder het voor visserij bevoegde ministerie van de
Republiek Gabon van tevoren te hebben ingelicht, worden beschouwd als vaartuigen zonder vergunning.
Het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon en de reders bewaren een kopie van de
faxberichten of van de radiomededelingen totdat beide partijen de in punt 2 bedoelde definitieve afrekening van
de rechten hebben aanvaard.

11. Voor de scheepvaart verboden zones
De aan aardoliewinningsgebieden grenzende zones zijn gesloten voor elke vorm van scheepvaart.
Het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon deelt de coördinaten van de betrokken gebieden
aan de reders mee bij de afgifte van de visvergunningen.
Deze coördinaten alsmede, ten minste twee maanden voordat zij van toepassing worden, alle wijzigingen ervan
worden eveneens ter informatie meegedeeld aan de delegatie van de Europese Commissie in de Republiek Gabon.
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12. Biologische rust
Zone van 6 tot 12 zeemijl: trawlers die langs de kust op garnalen vissen moeten de twee maanden durende
biologische rustperiode (januari en februari) in acht nemen overeenkomstig de wetgeving van Gabon.
Zone van 12 tot 200 zeemijl: geen biologische rust.

13. Gebruik van diensten
De vaartuigen van de Europese Gemeenschap streven ernaar zoveel mogelijk in een haven van de Republiek Gabon
over te laden en de voor de uitoefening van hun activiteiten benodigde goederen en diensten daar aan te schaffen.

14. Procedure in geval van aanhouding
1. De delegatie van de Europese Commissie in de Republiek Gabon wordt er binnen twee werkdagen van in kennis
gesteld wanneer een vaartuig dat de vlag voert van een lidstaat van de Europese Gemeenschap en dat zijn
activiteiten uitoefent in het kader van een visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en een derde
land, in de exclusieve economische zone van de Republiek Gabon wordt aangehouden. Tezelfdertijd ontvangt zij
een beknopt verslag over de omstandigheden van en de redenen voor de aanhouding.
2. Voordat enige maatregel ten aanzien van de kapitein of de bemanning van het vaartuig of ten aanzien van de
lading en de uitrusting van het vaartuig, met uitzondering van maatregelen die tot doel hebben bewijsmateriaal
in verband met de vermoedelijke overtreding veilig te stellen, wordt overwogen, wordt overleg gepleegd tussen
de delegatie van de Europese Commissie in de Republiek Gabon en het voor de visserij bevoegde ministerie van
de Republiek Gabon, eventueel in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de betrokken lidstaat. Op dit
overleg verstrekken de partijen elkaar alle documenten of inlichtingen die de omstandigheden van de geconstateerde feiten kunnen helpen ophelderen. De reder of zijn vertegenwoordiger wordt in kennis gesteld van de
uitkomst van dit overleg en van alle maatregelen die naar aanleiding van de aanhouding kunnen worden
getroffen.
3. Voordat een gerechtelijke procedure wordt ingeleid, wordt getracht de vermoedelijke overtreding via een minnelijke schikking af te handelen. Deze procedure moet uiterlijk drie werkdagen na de aanhouding zijn afgewikkeld.
4. Indien de zaak niet via een schikking kan worden afgehandeld en de kapitein voor een bevoegd rechtscollege van
de Republiek Gabon wordt vervolgd, wordt door de bevoegde autoriteit binnen twee werkdagen na de beºindiging van de schikkingsprocedure bepaald welke bankgarantie, waarvan het niveau redelijk moet zijn, door de
reder moet worden verstrekt in afwachting van de uitspraak van de rechter. De garantie wordt door het voor
visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon vrijgegeven wanneer de kapitein van het betrokken vaartuig
door de rechter wordt vrijgesproken.
5. Het vaartuig en de bemanning worden vrijgelaten:
 ofwel meteen na afloop van de overlegvergadering, als dat op grond van de geconstateerde feiten mogelijk is,
 ofwel onmiddellijk na de ontvangst van de betaling van de eventuele boete (bij een schikking),
 ofwel onmiddellijk nadat de bankgarantie is gegeven (bij een gerechtelijke procedure).
6. Indien een van de partijen vindt dat de toepassing van de bovenbedoelde procedure een probleem doet rijzen,
kan zij op grond van artikel 9 van de overeenkomst om een spoedoverleg verzoeken.
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Aanhangsel 1
MINISTERIE VAN VISSERIJ
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Aanhangsel 3
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C 75 E/383

Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende de
comitØs die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegden die zijn
vastgelegd in volgens de instemmingsprocedure goedgekeurde besluiten van de Raad
(2002/C 75 E/29)
COM(2001) 789 def.  2001/0313(AVC)
(Door de Commissie ingediend op 27 december 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 161,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien de instemming van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

gestelde comitØprocedure van het type I te worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 3 van Besluit
1999/468/EG.
(6) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing
van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedures van het type IIa en IIb moeten worden vervangen door
bepalingen die verwijzen naar de beheersprocedure als bedoeld in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG,

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Besluit 87/373/EEG (1) is vervangen door 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).
(2) Overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van de Raad en
de Commissie (3) ad Besluit 1999/468/EG dienen de bepalingen met betrekking tot de comitØs die de Commissie
bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die op grond van Besluit 87/373/EEG zijn vastgelegd,
te worden aangepast teneinde deze met de artikelen 3, 4 en
5 van Besluit 1999/468/EG in overeenstemming te brengen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wat de raadplegingsprocedure betreft, wordt het in bijlage I
genoemde besluit overeenkomstig die bijlage gewijzigd.

Artikel 2
Wat de beheersprocedure betreft, wordt het in bijlage II genoemde besluit overeenkomstig die bijlage gewijzigd.

Artikel 3

(3) Genoemde verklaring vermeldt de wijze van aanpassing
van de procedures van de comitØs, die automatisch geschiedt wanneer zij niet van invloed is op de in het basisbesluit vastgestelde aard van het comitØ.

De verwijzingen naar de bepalingen van het in de bijlagen
bedoelde besluit moeten worden gelezen als verwijzingen
naar deze bepalingen, zoals gewijzigd bij deze verordening.

(4) De in de aan te passen bepalingen vastgestelde termijnen
moeten van kracht blijven. Daar waar geen precieze termijn
voor de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen was
vastgesteld, dient deze termijn op drie maanden te worden
gesteld.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

(5) Bijgevolg dienen de bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vast-

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

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(2) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.
(3) PB C 203 van 17.7.1999, blz. 1.
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BIJLAGE I
RAADPLEGINGSPROCEDURE
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).
In artikel 47 komt lid 2 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer de in lid 1, onder a), c) en d), genoemde comitØs als raadgevende comitØs fungeren, zoals bepaald in
respectievelijk de artikelen 48, 50 en 51, is de in artikel 3 van Besluit 1999/468/EG bedoelde procedure van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.

BIJLAGE II
BEHEERSPROCEDURE
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).
In artikel 47 komt lid 3 te luiden als volgt:
Ð3.
Wanneer de in lid 1, onder a), c) en d), genoemde comitØs als comitØs van beheer fungeren, zoals bepaald in
respectievelijk de artikelen 48, 50 en 51, is de in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG bedoelde procedure van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 4, lid 3, van Besluit
1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van de
bepalingen betreffende de comitØs die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegden die zijn vastgelegd in volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag
goedgekeurde besluiten van het Europees Parlement en de Raad
(2002/C 75 E/30)
COM(2001) 789 def.  2001/0314(COD)
(Door de Commissie ingediend op 27 december 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 de artikelen 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137,
150, 152, 153, 155, 156, 175, 179, 285 en 300, lid 3,
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,

(6) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing
van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedures van het type IIa en IIb moeten worden vervangen door
bepalingen die verwijzen naar de beheersprocedure als bedoeld in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG.
(7) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing
van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedures van het type IIIa en IIIb moeten worden vervangen door
bepalingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure als
bedoeld in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Besluit 87/373/EEG (1) is vervangen door 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).
(2) Overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van de Raad en
de Commissie (3) ad Besluit 1999/468/EG dienen de bepalingen met betrekking tot de comitØs die de Commissie
bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die op grond van Besluit 87/373/EEG zijn vastgelegd, te
worden aangepast teneinde deze met de artikelen 3, 4 en 5
van Besluit 1999/468/EG in overeenstemming te brengen.
(3) Genoemde verklaring vermeldt de wijze van aanpassing
van de procedures van de comitØs, die automatisch geschiedt wanneer zij niet van invloed is op de in het basisbesluit vastgestelde aard van het comitØ.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wat de raadplegingsprocedure betreft, worden de in bijlage I
genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.
Artikel 2
Wat de beheersprocedure betreft, worden de in bijlage II genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.
Artikel 3
Wat de regelgevingsprocedure betreft, worden de in bijlage III
genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.
Artikel 4

(4) De in de aan te passen bepalingen vastgestelde termijnen
moeten van kracht blijven. Daar waar geen precieze termijn
voor de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen was
vastgesteld, dient deze termijn op drie maanden te worden
gesteld.

De verwijzingen naar de bepalingen van de in de bijlagen
bedoelde besluiten moeten worden gelezen als verwijzingen
naar deze bepalingen, zoals gewijzigd bij deze verordening.

(5) Bijgevolg dienen de bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedure van het type I te worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 3 van Besluit
1999/468/EG.

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

(1) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(3) PB C 203 van 17.7.1999, blz. 1.

Artikel 5

Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE I
RAADPLEGINGSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde besluiten:
1. Richtlijn 88/378/EEG van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed (PB L 187 van 16.7.1988, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Indien een lidstaat of de Commissie van oordeel is dat de in artikel 5, lid 1, bedoelde geharmoniseerde normen
niet geheel aan de in artikel 3 bedoelde fundamentele voorschriften voldoen, wendt de Commissie of de lidstaat zich
met vermelding van de redenen daartoe tot het bij Richtlijn 83/189/EEG ingestelde Permanent ComitØ, hierna
ÐcomitØ te noemen. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. Het comitØ
brengt met spoed advies uit. In het licht van het advies van het comitØ deelt de Commissie de lidstaten mee of de
betrokken normen volledig, voor een deel of in het geheel niet uit de in artikel 5, lid 1, bedoelde bekendmakingen
moeten worden verwijderd.
2. De Commissie stelt de betrokken Europese normalisatie-instantie daarvan in kennis en verleent deze zo nodig
een nieuw normalisatiemandaat.

2. Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (PB L 139 van 23.5.1989, blz. 19).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
Wanneer een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 7, lid 1, onder a), bedoelde geharmoniseerde normen niet volledig voldoen aan de in artikel 4 bedoelde beschermingseisen, legt die lidstaat of de
Commissie de zaak, met uiteenzetting van de redenen, voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG ingestelde Permanent
ComitØ, hierna het ÐcomitØ genoemd. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel
3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat
besluit. Het comitØ brengt met spoed advies uit. Aan de hand van het advies van het comitØ stelt de Commissie de
lidstaten zo spoedig mogelijk in kennis van de noodzaak al dan niet over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk
schrappen van de betrokken normen uit de in artikel 7, lid 1, onder a), bedoelde bekendmakingen.
2. Na ontvangst van de in artikel 7, lid 2, bedoelde mededeling raadpleegt de Commissie het comitØ. In het licht
van het door het comitØ uitgebrachte advies deelt de Commissie zo spoedig mogelijk de lidstaten mede of voor de
betrokken nationale norm al dan niet een vermoeden van overeenstemming moet gelden, en zo ja, of de referenties
derhalve op nationaal niveau moeten worden gepubliceerd. Indien de Commissie of een lidstaat van oordeel is dat
een nationale norm niet langer aan de vereiste voorwaarden voldoet voor het vermoeden van overeenstemming met
de beschermingseisen bedoeld in artikel 4, raadpleegt de Commissie het comitØ, dat onverwijld advies uitbrengt.
3. In het licht van het advies van het comitØ stelt zij de lidstaten zo spoedig mogelijk ervan in kennis of ten
aanzien van de betrokken norm het vermoeden van overeenstemming nog wel of niet meer moet gelden en, in het
laatste geval, of de norm geheel of gedeeltelijk uit de in artikel 7, lid 2, bedoelde bekendmakingen moet worden
verwijderd.

3. Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PB L 399 van 30.12.1989, blz. 18).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 5 bedoelde geharmoniseerde normen
niet volledig voldoen aan de in artikel 3 bedoelde desbetreffende fundamentele voorschriften, legt de Commissie of
de lidstaat de kwestie, met een toelichting, voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG (1) ingestelde comitØ. Wanneer naar
dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. Het comitØ brengt met spoed advies uit. Na
ontvangst van het advies van het comitØ deelt de Commissie de lidstaten mee of de betrokken normen al dan niet
uit de in artikel 5 bedoelde bekendmakingen moeten worden geschrapt.
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2. Volgens onderstaande procedure kunnen aan het bij artikel 6, lid 2, van Richtlijn 98/37/EG (2) opgerichte
comitØ alle kwesties worden voorgelegd die verband houden met de tenuitvoerlegging en de praktische toepassing
van deze richtlijn. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.

4. Richtlijn 90/384/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de
lidstaten inzake niet-automatische weegwerktuigen (PB L 189 van 20.7.1990, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Indien een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 5, lid 1, bedoelde geharmoniseerde
normen niet volledig in overeenstemming zijn met de in artikel 3 bedoelde fundamentele vereisten, legt de
Commissie of de betrokken lidstaat onder opgave van de redenen de zaak voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG
ingestelde Permanent ComitØ, hierna te noemen Ðhet comitØ. Het comitØ brengt onverwijld advies uit.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. In het licht van het advies van
genoemd comitØ deelt de Commissie de lidstaten mede of deze normen al dan niet uit de in artikel 5, lid 2,
bedoelde bekendmakingen moeten worden verwijderd.

5. Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (PB L 189 van 20.7.1990, blz. 17).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer een lidstaat of de Commissie van oordeel is dat de in artikel 5 bedoelde geharmoniseerde normen
niet volledig in overeenstemming zijn met de in artikel 3 bedoelde essentiºle eisen, legt de Commissie of de
betrokken lidstaat de aangelegenheid voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG ingestelde Permanent ComitØ onder
vermelding van de redenen daarvan. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel
3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat
besluit. Dit comitØ brengt onverwijld advies uit. In het licht van het advies van genoemd ComitØ, stelt de Commissie
de lidstaten in kennis van de maatregelen die moeten worden genomen met betrekking tot de normen en de
bekendmaking als bedoeld in artikel 5.
2. Er wordt een permanent comitØ ingesteld, hierna ÐcomitØ genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de
lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Het comitØ stelt zijn reglement van orde
vast. Volgens onderstaande procedure kunnen aan het comitØ alle aangelegenheden worden voorgelegd die verband
houden met de tenuitvoerlegging en de praktische toepassing van deze richtlijn. Wanneer naar dit lid verwezen
wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van
het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.

6. Richtlijn 90/396/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten inzake gastoestellen (PB L 196 van 26.7.1990, blz. 15).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Indien een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 5, lid 1, bedoelde normen niet geheel
voldoen aan de in artikel 3 bedoelde fundamentele voorschriften, legt de Commissie of de betrokken lidstaat onder
opgave van de redenen de zaak voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG ingestelde Permanent ComitØ, hierna Ðhet
comitØ te noemen. Het comitØ brengt met spoed advies uit.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. Na ontvangst van het advies van het comitØ deelt de Commissie de lidstaten mede of de betrokken normen al
dan niet uit de in artikel 5, lid 1, bedoelde bekendmakingen geschrapt moeten worden.
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4. Na ontvangst van de in artikel 5, lid 2, bedoelde mededeling raadpleegt de Commissie het comitØ. Na
ontvangst van het advies van het comitØ stelt de Commissie binnen een maand de lidstaten ervan in kennis of
voor de betreffende nationale normen het vermoeden van overeenstemming geldt; indien dit het geval is, maken de
lidstaten de referentienummers van deze normen bekend. De Commissie publiceert de referentienummers ook in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

7. Richtlijn 90/377/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriºle eindverbruikers (PB L 185 van 17.7.1990, blz. 16).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
Voor het aanbrengen van de in artikel 6 bedoelde wijzigingen in de bijlagen 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 lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.

8. Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de
nominale vangsten van lidstaten die in het noordwestelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PB L 365 van
31.12.1991, blz. 1).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie; de voorzitter leidt,
hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat, de procedure bij het comitØ
in.
2. Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel
3 van Besluit 1999/468/EG met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit van
toepassing.

9. Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2.

Het comitØ adviseert de Commissie over de toepassing van de artikelen 9 en 10.

3. Bovendien kan het comitØ door de Commissie worden geraadpleegd over elk ander probleem met betrekking
tot de toepassing van deze verordening.
4.

Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast.

5. Wanneer naar dit artikel verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
10. Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de
handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PB L 121 van 15.5.1993, blz. 20).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
Wanneer een lidstaat of de Commissie van oordeel is dat de in artikel 4 bedoelde geharmoniseerde normen
niet geheel voldoen aan de in artikel 3 bedoelde fundamentele eisen, legt de Commissie of de betrokken lidstaat
onder opgave van redenen de zaak voor aan het Permanent ComitØ ingesteld bij Richtlijn 98/34/EG. Dit comitØ
brengt onverwijld advies uit.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. Na kennisname van het advies van het comitØ stelt de Commissie de lidstaten in kennis van de te nemen
maatregelen op het stuk van de in artikel 4 bedoelde normen en bekendmaking.
11. Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PB L 169 van 12.7.1993,
blz. 1).
In artikel 6 komt lid 2 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
12. Beschikking 93/704/EG van de Raad van 30 november 1993 betreffende de oprichting van een communautaire
gegevensbank inzake ongevallen in het wegverkeer (PB L 329 van 30.12.1993, blz. 63).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
Wanneer naar de procedure van dit artikel verwezen wordt, wordt de Commissie bijgestaan door het bij
Besluit 89/382/EEG, Euratom opgerichte comitØ Statistisch programma.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
13. Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen
waar ontploffingsgevaar kan heersen (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 5, lid 2, bedoelde geharmoniseerde
normen niet geheel voldoen aan de in artikel 3 bedoelde desbetreffende essentiºle eisen, legt de Commissie of de
lidstaat de kwestie, met een toelichting, voor aan het bij Richtlijn 83/189/EEG ingestelde permanent comitØ. Het
permanent comitØ is samengesteld uit door de lidstaten aangewezen vertegenwoordigers en wordt voorgezeten door
de vertegenwoordiger van de Commissie. Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast. Het comitØ brengt met
spoed advies uit. Na kennisneming van het advies van het comitØ deelt de Commissie de lidstaten mede of de
betrokken normen al dan niet uit de in artikel 5, lid 2, bedoelde bekendmakingen moeten worden verwijderd.
2. De Commissie kan volgens de procedure van lid 3 alle dienstige maatregelen nemen teneinde de eenvormige
praktische toepassing van deze richtlijn te verzekeren.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4. Het permanent comitØ kan ook ieder vraagstuk betreffende de toepassing van deze richtlijn onderzoeken dat
hem door zijn voorzitter, op diens initiatief of op initiatief van een lidstaat, wordt voorgelegd.
14. Beschikking nr. 3092/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 1994 tot instelling van een
communautair informatiesysteem over ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding (PB L 331 van 21.12.1994,
blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ dat is ingesteld bij artikel 10, lid 1, van Richtlijn 92/59/EEG.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. Het comitØ kan, op verzoek van de Commissie of van een lidstaat, iedere kwestie bespreken die met de
toepassing van deze beschikking verband houdt.
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15. Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten betreffende liften (PB L 213 van 7.9.1995, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 5, lid 2, bedoelde geharmoniseerde
normen niet geheel voldoen aan de relevante in artikel 3 bedoelde essentiºle eisen, legt de Commissie of de lidstaat
de kwestie met een toelichting voor aan het bij Richtlijn 98/34/EG ingestelde permanent comitØ. Het permanent
comitØ is samengesteld uit door de lidstaten aangewezen vertegenwoordigers en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast. Het comitØ brengt met spoed
advies uit. Afhankelijk van het advies van het comitØ deelt de Commissie de lidstaten mede of de betrokken normen
uit de in artikel 5, lid 2, bedoelde bekendmakingen moeten worden verwijderd.
2. De Commissie kan volgens de procedure van lid 3 alle dienstige maatregelen nemen teneinde de eenvormige
praktische toepassing van deze richtlijn te verzekeren.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4. Het permanent comitØ kan ook ieder vraagstuk betreffende de toepassing van deze richtlijn onderzoeken dat
hem door zijn voorzitter, op diens initiatief of op initiatief van een lidstaat, wordt voorgelegd.
16. Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de
luchthavens van de Gemeenschap (PB L 272 van 25.10.1996, blz. 36).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2.

Het comitØ adviseert de Commissie over de toepassing van artikel 9.

3. Bovendien kan het comitØ door de Commissie worden geraadpleegd over elk ander probleem met betrekking
tot de toepassing van deze richtlijn.
4.

Het ComitØ stelt zijn reglement van orde vast.

5. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
17. Richtlijn 96/75/EG van de Raad van 19 november 1996 houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming
in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap (PB L 304 van
27.11.1996, blz. 12).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ dat is opgericht bij Richtlijn 91/672/EEG.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
18. Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (PB L 181 van 9.7.1997, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
Indien een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 5, lid 2, bedoelde normen niet geheel in
overeenstemming zijn met de in artikel 3 bedoelde essentiºle eisen, legt de betrokken lidstaat of de Commissie de
kwestie met een toelichting voor aan het bij artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG ingestelde permanente comitØ.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. Het comitØ brengt met spoed
advies uit. Gelet op het advies van genoemd comitØ deelt de Commissie de lidstaten mede of de betrokken normen
al dan niet uit de in artikel 5, lid 2, bedoelde bekendmakingen moeten worden verwijderd.
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Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
De Commissie kan alle passende maatregelen nemen voor de toepassing van de volgende bepalingen. Wanneer
een lidstaat op grond van zwaarwegende veiligheidsredenen van mening is dat:
 de bepalingen van artikel 3, lid 1, moeten worden toegepast op een drukapparaat of een groep drukapparaten
dat (die) onder artikel 3, lid 3, valt, of
 de bepalingen van artikel 3, lid 2, moeten worden toegepast op een samenstel of een groep samenstellen dat
(die) onder artikel 3, lid 3, valt, of
 een drukapparaat of een groep drukapparaten in afwijking van de bepalingen van bijlage II in een andere
categorie moet worden ingedeeld, dient deze lidstaat bij de Commissie een met redenen omkleed verzoek in om
de nodige maatregelen te treffen. Deze maatregelen worden vastgesteld volgens de procedure van lid 3.
2. De Commissie wordt bijgestaan door een permanent comitØ, hierna Ðhet comitØ te noemen, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Het comitØ stelt
zijn reglement van orde vast.
3. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comitØ een ontwerp voor van de overeenkomstig lid 1 te
nemen maatregelen. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4. Het comitØ kan zich ook buigen over ieder probleem in verband met de tenuitvoerlegging en praktische
toepassing van deze richtlijn, dat de voorzitter op eigen initiatief of op verzoek van een lidstaat aan de orde stelt.

19. Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ dat is ingesteld bij artikel 5, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.

20. Besluit nr. 283/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 1999 tot vaststelling van een
algemeen kader voor communautaire activiteiten ten behoeve van de consumenten (PB L 34 van 9.2.1999, blz. 1).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
Bij de vaststelling van de criteria voor de selectie van de in artikel 2, onder b) en c), bedoelde activiteiten en
projecten en bij de selectie van die activiteiten en projecten, wordt de Commissie bijgestaan door een comitØ van
raadgevende aard, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van
de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. Daarenboven verstrekt de Commissie aan het begin van elk jaar informatie aan het comitØ over de krachtens
artikel 2, onder a), gefinancierde activiteiten.
21. Besluit nr. 372/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 februari 1999 houdende vaststelling van het
communautair actieprogramma inzake de voorkoming van letsel binnen het kader van de actie op het gebied van de
volksgezondheid (1999-2003) (PB L 46 van 20.2.1999, blz. 1).
In artikel 5 komt lid 3 te luiden als volgt:
Ð3.
De Commissie kan voorts het comitØ raadplegen over elk ander probleem in verband met de uitvoering van
dit programma. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
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22. Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
Het comitØ wordt geraadpleegd over de onder artikel 5, artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 4, artikel 9, lid 4, en
bijlage VII, punt 5, vallende aangelegenheden.
2. De Commissie raadpleegt het comitØ op gezette tijden over de controletaken die verband houden met de
uitvoering van deze richtlijn en verstrekt in voorkomend geval richtsnoeren hierover.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit, en neemt zij een besluit
binnen ØØn maand na ontvangst van het advies van het comitØ.
4. De Commissie raadpleegt op gezette tijden de vertegenwoordigers van telecommunicatienetexploitanten, consumenten en fabrikanten. Zij houdt het comitØ regelmatig op de hoogte van het resultaat van deze raadplegingen.
23. Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische
stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties (PB
L 85 van 23.3.1999, blz. 1).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ van raadgevende aard bestaande uit vertegenwoordigers van
de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
24. Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire
actieprogramma inzake beroepsopleiding ÐLeonardo da Vinci (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33).
In artikel 7 komt lid 5 te luiden als volgt:
Ð5.
De vertegenwoordiger van de Commissie raadpleegt het comitØ over andere met de uitvoering van dit
programma verband houdende passende aangelegenheden. In dat geval is de raadplegingsprocedure van artikel 3
van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat
besluit.
25. Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van
bepaalde vloeibare brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 11.5.1999, blz. 13).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ van raadgevende aard bestaande uit vertegenwoordigers van
de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
26. Besluit nr. 1295/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van een
communautair actieprogramma inzake zeldzame ziekten binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid (1999-2003) (PB L 155 van 22.6.1999, blz. 1).
In artikel 5 komt lid 3 te luiden als volgt:
Ð3.
De Commissie kan voorts het comitØ raadplegen over elk ander probleem in verband met de uitvoering van
dit programma. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
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BIJLAGE II
BEHEERSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde besluiten:
1. Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad van 29 februari 1988 houdende organisatie van communautaire
enquŒtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997 (PB L 56 van
2.3.1988, blz. 1).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

2. Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de harmonisatie van de opstelling van
het bruto nationaal product tegen marktprijzen (PB L 49 van 21.2.1989, blz. 26).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften
betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (PB L 160 van 12.6.1989,
blz. 1).
De artikelen 13 en 14 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 13
De Commissie wordt bijgestaan door een uitvoeringscomitØ voor gedistilleerde dranken, hierna te noemen het
ÐcomitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de
Commissie.
Artikel 14
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter deze procedure bij
het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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4. Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de
statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1).

Artikel 7 komt te luiden als volgt:

ÐArtikel 7
1.
Er wordt een comitØ ÐStatistisch geheim opgericht, hierna ÐcomitØ genoemd, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie (de directeur-generaal
van het BSEG of een door hem aangewezen persoon).
2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comitØ een ontwerp voor van de te nemen maatregelen
bedoeld in artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 3. De beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG is van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4.

Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast.

5. Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de
economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1).

Artikel 9 komt te luiden als volgt:

ÐArtikel 9
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

6. Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften
betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken
op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1).

De artikelen 12 en 13 komen als volgt te luiden:

ÐArtikel 12
Er wordt een uitvoeringscomitØ voor de in de onderhavige verordening bedoelde dranken ingesteld, hierna te
noemen het ÐcomitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.
Artikel 13
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter deze procedure bij
het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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7. Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad van 7 november 1991 betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten (PB L 316 van 16.11.1991, blz. 1).
Artikel 30 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 30
1.
De voor de toepassing van deze verordening nodige bepalingen worden vastgesteld volgens de in de leden 2
en 3 omschreven procedure.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ten hoogste ØØn
maand.

8. Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de totstandbrenging van een
communautaire enquŒte naar de industriºle productie (PB L 374 van 31.12.1991, blz. 1).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

9. Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23 december 1991 tot standaardisering en rationalisering van de verslagen
over de toepassing van bepaalde richtlijnen op milieugebied (PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

10. Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van
beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
De lijsten van opleidingen in de bijlagen C en D kunnen gewijzigd worden wanneer elke betrokken lidstaat
hiertoe een met redenen omkleed verzoek bij de Commissie indient. Dit verzoek moet vergezeld gaan van alle
relevante inlichtingen, met name de tekst van de desbetreffende nationale wettelijke bepalingen. De verzoekende
lidstaat stelt ook de overige lidstaten hiervan in kennis.
2. De Commissie onderzoekt de betrokken opleiding en de in de andere lidstaten vereiste opleidingen. Zij
controleert met name of de titel waarmee de betrokken opleiding wordt afgesloten, waarborgt dat de houder 
een beroepsopleiding heeft gevolgd van een niveau dat vergelijkenderwijs even hoog is als dat van de in artikel 1,
onder a), eerste alinea, tweede streepje, onder i), bedoelde postsecundaire studiecyclus, en  verantwoordelijkheden
en taken van een gelijk niveau mag uitoefenen.
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3. De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
4. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
5.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.

6. De Commissie stelt de betrokken lidstaat van het besluit in kennis en maakt, zo nodig, de aldus gewijzigde lijst
bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
7. De wijzigingen die op grond van de hierboven omschreven procedure in de lijsten van opleidingen in de
bijlagen C en D zijn aangebracht, zijn onmiddellijk van toepassing op de door de Commissie vastgestelde datum.

11. Richtlijn 92/109/EEG van de Raad van 14 december 1992 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van
bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
(PB L 370 van 19.12.1992, blz. 76).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het door het bij artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 3677/90 ingestelde
comitØ. Het ComitØ behandelt elk vraagstuk met betrekking tot de toepassing van deze richtlijn dat zijn voorzitter,
op eigen initiatief of op verzoek van een vertegenwoordiger van een lidstaat, aan het ComitØ voorlegt.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4.

De in lid 2 omschreven procedure geldt met name voor:

a) de vaststelling, zo nodig, van de voorwaarden betreffende de in artikel 2 bedoelde documentatie bij en etikettering van mengsels en bereidingen van stoffen van categorie 2 van bijlage I;
b) wijzigingen van de bijlagen van deze richtlijn in geval de tabellen in de bijlage van het VN-Verdrag worden
gewijzigd;
c) wijzigingen van de in bijlage II vermelde grenswaarden.

12. Verordening (EEG) nr. 696/93 van de Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische eenheden voor waarneming en
analyse van het productiestelsel in de Gemeenschap (PB L 76 van 30.3.1993, blz. 1).
In artikel 7 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

13. Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de
handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PB L 121 van 15.5.1993, blz. 20).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Het ComitØ behandelt elk vraagstuk met betrekking
tot de toepassing van deze richtlijn dat zijn voorzitter, op eigen initiatief of op verzoek van een vertegenwoordiger
van een lidstaat, aan het ComitØ voorlegt.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4. De in lid 2 omschreven procedure geldt met name om rekening te houden met de toekomstige wijzigingen
van de Aanbevelingen van de Verenigde Naties.

14. Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de
onderlinge erkenning van hun diploma’s, certificaten en andere titels (PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1).
In artikel 44 bis komt lid 3 te luiden als volgt:
Ð3.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 daarvan. De in artikel 4, lid 3,
van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

15. Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de communautaire coördinatie van de
inrichting van ondernemingsregisters voor statistische doeleinden (PB L 196 van 5.8.1993, blz. 1).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom opgerichte comitØ Statistisch
programma, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van
de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

16. Verordening (EEG) nr. 3696/93 van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de statistische classificatie van
producten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap (CPA) (PB L
342 van 31.12.1993, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

17. Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad van 22 mei 1995 betreffende de statistieken van het goederenverkeer van
de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen (PB L 118 van 25.5.1995, blz. 10).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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18. 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 die
gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).
Artikel 31 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 31
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

19. Richtlijn 95/57/EG van de Raad van 23 november 1995 betreffende de verzameling van statistische informatie op
het gebied van het toerisme (PB L 291 van 6.12.1995, blz. 32).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

20. Richtlijn 95/64/EG van de Raad van 8 december 1995 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en
personen (PB L 320 van 30.12.1995, blz. 25).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom opgerichte comitØ Statistisch
programma, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van
de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

21. Verordening (EG) nr. 788/96 van de Raad van 22 april 1996 betreffende de indiening door de lidstaten van
statistieken over de aquacultuurproductie (PB L 108 van 1.5.1996, blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.

22. Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996,
blz. 1).
In artikel 17 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
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De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

23. Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van
de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid (PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1).
Artikel 27 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 27
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.

24. Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (PB L 52
van 22.2.1997, blz. 1).
In artikel 20 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

25. Richtlijn 98/8/EG van de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123
van 24.4.1998, blz. 1).
In artikel 28 komen de leden 1 en 2 te luiden als volgt:
Ð1. De Commissie wordt bijgestaan door een Permanent ComitØ voor biociden, hierna het Ðpermanent comitØ
genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de
Commissie. Het permanent comitØ stelt zijn reglement van orde vast.
2. In aangelegenheden die krachtens artikel 4, artikel 11, lid 3, de artikelen 15, 17, 18, 19, artikel 27, lid 1, onder
b), en de artikelen 29 en 33, en ten behoeve van de opstelling van algemeen verkrijgbare gegevens per productsoort
als bedoeld in bijlage V, op basis van de bijlagen IIIA en IIIB, en, in voorkomend geval, de bijlagen IVA en IVB, aan
het permanent comitØ worden voorgelegd, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

26. Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ Statistisch programma, bestaande uit vertegenwoordigers van
de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

27. Verordening (EG) nr. 1658/98 van de Raad van 17 juli 1998 betreffende de medefinanciering van acties op gebieden
die voor de ontwikkelingslanden van belang zijn, met Europese niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) voor
ontwikkeling (PB L 213 van 30.7.1998, blz. 1).
De artikelen 9 en 10 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 9
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, wordt de Commissie bijgestaan door
het bij artikel 8 opgerichte comitØ.

C 75 E/399

NL

C 75 E/400

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

Artikel 10
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, wordt de Commissie bijgestaan door
het bij artikel 8 opgerichte comitØ.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ten hoogste ØØn
maand.
28. Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad van 17 juli 1998 betreffende gedecentraliseerde samenwerking (PB L 213
van 30.7.1998, blz. 6).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het geografisch comitØ dat bevoegd is voor ontwikkelingszaken.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

29. Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

30. Verordening (EG) nr. 2836/98 van de Raad van 22 december 1998 betreffende de integratie van de genderproblematiek in de ontwikkelingssamenwerking (PB L 354 van 30.12.1998, blz. 5).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het geografisch comitØ dat bevoegd is voor ontwikkelingszaken.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

31. Besluit nr. 372/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 februari 1999 houdende vaststelling van het
communautair actieprogramma inzake de voorkoming van letsel binnen het kader van de actie op het gebied van de
volksgezondheid (1999-2003) (PB L 46 van 20.2.1999, blz. 1).
In artikel 5 komt lid 2 te luiden als volgt:
Ð2.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comitØ ontwerpen voor van de te nemen maatregelen
betreffende:
a) het reglement van orde van het comitØ;
b) een jaarlijks werkprogramma met opgave van de prioriteiten voor de actie;
c) de regelingen, procedures en specificaties van de inhoud en de financiering die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van het communautair systeem dat in deel A van de bijlage wordt uiteengezet, met inbegrip van
die welke betrekking hebben op de deelneming van de in artikel 6, lid 2, bedoelde landen;
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d) de regelingen, criteria en procedures voor de selectie en de financiering van de projecten voor de uitvoering van
de specifieke actie die in deel B van de bijlage wordt uiteengezet, met inbegrip van de projecten die een
samenwerking met de inzake volksgezondheid bevoegde internationale organisaties en deelneming van de in
artikel 6, lid 2, bedoelde landen inhouden;
e) de follow-up- en evaluatieprocedure;
f) de regelingen voor de coördinatie met de programma’s en de initiatieven die rechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van de doelstelling van dit programma;
g) de wijze waarop zal worden samengewerkt met de in artikel 2, lid 2, bedoelde instellingen en organisaties.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.
32. Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire
actieprogramma inzake beroepsopleiding ÐLeonardo da Vinci (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33).
In artikel 7 komen de leden 3 en 4 te luiden als volgt:
Ð3.
In verband met de in lid 2 bedoelde punten is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.

33. Beschikking 1999/297/EG van de Raad van 26 april 1999 inzake de totstandbrenging van een infrastructuur voor
communautaire statistische informatie betreffende de industrie en de markten in de audiovisuele en aanverwante
sectoren (PB L 117 van 5.5.1999, blz. 39).
Artikel 4 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 4
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ Statistisch programma, bestaande uit vertegenwoordigers van
de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

34. Besluit nr. 1295/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van een
communautair actieprogramma inzake zeldzame ziekten binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid (1999-2003) (PB L 155 van 22.6.1999, blz. 1).
In artikel 5 komt lid 2 te luiden als volgt:
Ð2.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comitØ ontwerpen voor van de te nemen maatregelen
betreffende:
a) het reglement van orde van het comitØ;
b) een jaarlijks werkprogramma met opgave van de prioriteiten voor de actie;
c) de regelingen, criteria en procedures voor de selectie en de financiering van de projecten in het kader van dit
programma, met inbegrip van de projecten die een samenwerking met de inzake volksgezondheid bevoegde
internationale organisaties en deelneming van de in artikel 6, lid 2, bedoelde landen inhouden;
d) de evaluatieprocedure;
e) de regelingen voor de verspreiding en overdracht van de resultaten;
f) de regelingen voor de coördinatie met de programma’s en de initiatieven die rechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van de doelstelling van dit programma;
g) de wijze waarop zal worden samengewerkt met de in artikel 2, lid 2, bedoelde instellingen en organisaties.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.
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BIJLAGE III
REGELGEVINGSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde wetgevende besluiten:
1. Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PB L 194 van 25.7.1975, blz. 47).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

2. Verordening (EEG) nr. 357/79 van de Raad van 5 februari 1979 betreffende de statistische enquŒtes naar de
wijnbouwoppervlakten (PB L 54 van 5.3.1979, blz. 124).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Eerste Richtlijn 79/267/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf, en de uitoefening daarvan (PB L 63 van
13.3.1979, blz. 1).
In artikel 32 ter komt lid 6 te luiden als volgt:
Ð6.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel
5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde
in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt in elk
krachtens dit lid door de Raad goed te keuren besluit vastgesteld, maar kan in geen geval meer dan drie maanden
bedragen.

4. Richtlijn 79/279/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de voorwaarden voor de toelating van
effecten tot de officiºle notering aan een effectenbeurs (PB L 66 van 16.3.1979, blz. 21).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
Voor de aanpassing, in verband met de eisen van de economische situatie, van het minimumbedrag van de te
verwachten beurswaarde, genoemd in punt I.2, eerste alinea, van schema A, is de in artikel 5 van Besluit
nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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5. Richtlijn 85/591/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de invoering van communautaire bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de controle van voor menselijke voeding bestemde levensmiddelen (PB L
372 van 31.12.1985, blz. 50).
Artikel 4 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 4
1.
Wanneer van de in dit artikel omschreven procedure gebruik wordt gemaakt, wordt deze procedure bij het bij
Besluit 69/414/EEG (1) ingestelde Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna te noemen het ÐcomitØ, door zijn
voorzitter ingeleid, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

6. Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het
wegvervoer (PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, 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 lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

7. Richtlijn 88/320/EEG van de Raad van 9 juni 1988 inzake de inspectie en de verificatie van de goede laboratoriumpraktijken (GLP) (PB L 145 van 11.6.1988, blz. 35).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

8. Richtlijn 88/344/EEG van de Raad van 13 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (PB
L 157 van 24.6.1988, blz. 28).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter van het Permanent
ComitØ voor levensmiddelen deze procedure bij het comitØ in.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

9. Richtlijn 88/388/EEG van de Raad van 22 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake aroma’s voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma’s
(PB L 184 van 15.7.1988, blz. 61).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter van het Permanent
ComitØ voor levensmiddelen deze procedure bij het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de
vertegenwoordiger van een lidstaat.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

10. Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (PB L 40 van 11.2.1989,
blz. 12).
Artikel 20 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 20
1.
Het in artikel 19 bedoelde comitØ kan, op verzoek van zijn voorzitter of van een lidstaat, elk met de
tenuitvoerlegging en de praktische toepassing van deze richtlijn verband houdend vraagstuk behandelen.
2.

De nodige bepalingen voor:

a) het vaststellen van klassen van voorschriften voor zover deze niet zijn opgenomen in de basisdocumenten, en de
vaststelling van de procedure voor het constateren van de conformiteit in mandaten voor normen uit hoofde van
artikel 7, lid 1, en richtlijnen voor goedkeuringen uit hoofde van artikel 11, lid 1;
b) het verstrekken van voorschriften voor het opstellen van basisdocumenten, als bepaald in artikel 12, lid 1, en het
nemen van besluiten betreffende basisdocumenten, als bepaald in artikel 12, lid 3;
c) de erkenning van nationale technische specificaties, als bepaald in artikel 4, lid 3, worden aangenomen volgens
de procedure van de leden 3 en 4.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

11. Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden
gebruikt (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter van het Permanent
ComitØ voor levensmiddelen deze procedure bij het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de
vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

12. Richtlijn 89/108/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 34).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter van het Permanent
ComitØ voor levensmiddelen deze procedure bij het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de
vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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13. Richtlijn 89/109/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PB L 40
van 11.2.1989, blz. 38).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter van het Permanent
ComitØ voor levensmiddelen deze procedure bij het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de
vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

14. Richtlijn 89/398/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter van het Permanent
ComitØ voor levensmiddelen, hierna ÐcomitØ te noemen, deze procedure bij het comitØ in, hetzij op eigen initiatief,
hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

15. Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften
betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (PB L 160 van 12.6.1989,
blz. 1).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter deze procedure bij
het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

16. Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van
29.6.1989, blz. 1).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
Met het oog op de strikt technische aanpassingen van de in artikel 16, lid 1, bedoelde bijzondere richtlijnen,
afhankelijk
 van de goedkeuring van richtlijnen op het gebied van de technische harmonisatie en de normalisatie, en/of
 van de technische vooruitgang, de ontwikkeling van internationale voorschriften of specificaties en kennis,
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 lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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17. Verordening (EEG) nr. 837/90 van de Raad van 26 maart 1990 inzake door de lidstaten te verstrekken statistische
informatie over de graanproductie (PB L 88 van 3.4.1990, blz. 1).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

18. Richtlijn 90/219/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde
micro-organismen (PB L 117 van 8.5.1990, blz. 1).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

19. Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4.

Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast.

20. Richtlijn 90/496/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (PB L 276 van 6.10.1990, blz. 40).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
Wanneer naar de in dit artikel bedoelde procedure verwezen wordt, wordt deze procedure bij het bij Besluit
69/414/EEG (2) ingestelde Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna te noemen het ÐcomitØ, door zijn
voorzitter ingeleid, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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21. Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 van
30.5.1991, blz. 40).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

22. Verordening (EEG) nr. 1382/91 van de Raad van 21 mei 1991 inzake de indiening van gegevens over de aanvoer
van visserijproducten in de lidstaten (PB L 133 van 28.5.1991, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

23. Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften
betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken
op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter deze procedure bij
het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

24. Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1).
Artikel 7 ter komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7 ter
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, ÐComitØ voor het rijbewijs genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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25. Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging
door nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

26. Richtlijn 91/672/EEG van de Raad van 16 december 1991 inzake de wederzijdse erkenning van de nationale
vaarbewijzen voor het besturen van schepen in het goederen- en personenvervoer over de binnenwateren (PB L
373 van 31.12.1991, blz. 29).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
Voor de toepassing van artikel 4 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 lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

27. Richtlijn 91/675/EEG van de Raad van 19 december 1991 tot oprichting van een ComitØ voor het verzekeringswezen (PB L 374 van 31.12.1991, blz. 32).
Artikel 2 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 2
1.
Indien de Raad in de besluiten die hij aanneemt op het terrein van het directe levensverzekeringsbedrijf en op
dat van het directe schadeverzekeringsbedrijf, de Commissie bevoegdheden verleent ter uitvoering van de regels die
hij stelt, is de procedure van lid 2 van toepassing.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

28. Verordening (EEG) nr. 3925/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de afschaffing van de controles en
de formaliteiten die van toepassing zijn op de handbagage en de ruimbagage van personen op intracommunautaire
vluchten en op de bagage van personen bij intracommunautair zeereizen (PB L 374 van 31.12.1991, blz. 4).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De voor de toepassing van deze verordening nodige bepalingen worden vastgesteld volgens de in de leden 2
en 3 omschreven procedure.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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29. Richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en
gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PB L 113 van
30.4.1992, blz. 19).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
Met het oog op de strikt technische aanpassing van de bijlagen bij deze richtlijn aan de technische vooruitgang
of aan de evolutie van de internationale voorschriften of specificaties en aan de laatste stand van de kennis, 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 lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

30. Richtlijn 92/32/EEG van de Raad van 30 april 1992 tot zevende wijziging van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken
van gevaarlijke stoffen (PB L 154 van 5.6.1992, blz. 1).
Artikel 29 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 29
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden,
behoudens in het in artikel 31, lid 2, bedoelde geval, waarin die wordt vastgesteld op zes weken.
31. Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

32. Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29 juni 1992 inzake algemene productveiligheid (PB L 228 van 11.8.1992,
blz. 24).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. De geldigheidsduur van elke volgens deze procedure vastgestelde maatregel bedraagt ten hoogste drie maanden. De geldigheidsduur kan overeenkomstig dezelfde procedure worden verlengd.
4. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnen een termijn van minder dan tien dagen uitvoering te
geven aan de overeenkomstig deze procedure genomen besluiten.
5. De bevoegde instanties van de lidstaten die uitvoering geven aan de overeenkomstig deze procedure vastgestelde maatregelen, geven binnen een termijn van een maand elke betrokken partij de gelegenheid om haar
opmerkingen te maken en stellen de Commissie van de eventueel gemaakte opmerkingen in kennis.
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33. Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het
verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke
apparaten (PB L 297 van 13.10.1992, blz. 16).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
Bij het nemen van de in deze richtlijn en in het bijzonder in artikel 9 genoemde maatregelen 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 lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

34. Besluit 92/578/EEG van de Raad van 30 november 1992 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het goederenvervoer per spoor en over
de weg (PB L 373 van 21.12.1992, blz. 26).
Artikel 4 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 4
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

35. Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures
inzake verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna ÐcomitØ te noemen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

36. Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (PB L
52 van 4.3.1993, blz. 18).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 69/414/EEG (5) ingestelde Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna ÐcomitØ te noemen.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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37. Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de
risico’s van bestaande stoffen (PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.

38. Verordening (EEG) nr. 959/93 van de Raad van 5 april 1993 betreffende door de lidstaten te verstrekken statistische
informatie over andere gewassen dan granen (PB L 98 van 24.4.1993, blz. 1).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

39. Richtlijn 93/23/EEG van de Raad van 1 juni 1993 betreffende de statistische enquŒtes op het gebied van de
varkensproductie (PB L 149 van 21.6.1993, blz. 1).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

40. Richtlijn 93/24/EEG van de Raad van 1 juni 1993 betreffende de statistische enquŒtes op het gebied van de
rundveeproductie (PB L 149 van 21.6.1993, blz. 5).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

41. Richtlijn 93/25/EEG van de Raad van 1 juni 1993 betreffende de statistische enquŒtes op het gebied van de schapenen geitenproductie (PB L 149 van 21.6.1993, blz. 10).
Artikel 20 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 20
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

42. Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PB L 169 van 12.7.1993,
blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ dat is ingesteld bij artikel 6, lid 2, van Richtlijn 90/385/EEG.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4.

Het comitØ kan elke kwestie onderzoeken die in verband staat met de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.

43. Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni 1993 inzake levensmiddelenhygiºne (PB L 175 van 19.7.1993, blz. 40).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna ÐcomitØ te noemen.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

44. Beschikking 93/389/EEG van de Raad van 24 juni 1993 inzake een bewakingssysteem voor de uitstoot van CO2 en
andere broeikasgassen in de Gemeenschap (PB L 167 van 9.7.1993, blz. 31).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

45. Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van 30 juni 1993 inzake de indiening van statistieken van de vangsten
en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (PB L 186 van
28.7.1993, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

26.3.2002

NL

26.3.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

46. Richtlijn 93/65/EEG van de Raad van 19 juli 1993 betreffende de vaststelling en het gebruik van compatibele
technische normen en specificaties voor de aanschaf van apparatuur en van systemen voor luchtverkeersafhandeling
(PB L 187 van 29.7.1993, blz. 52).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

47. Richtlijn 93/77/EEG van de Raad van 21 september 1993 betreffende vruchtensappen en bepaalde soortgelijke
producten (PB L 244 van 30.9.1993, blz. 23).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna ÐcomitØ te noemen.
De voorzitter leidt de procedure, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een lidstaat, onverwijld bij het
comitØ in.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

48. Richtlijn 93/99/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende aanvullende maatregelen inzake de officiºle
controle op levensmiddelen (PB L 290 van 24.11.1993, blz. 14).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, wordt de Commissie bijgestaan door
het bij Besluit 69/414/EEG ingestelde Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna Ðhet comitØ genoemd.
2. De voorzitter legt de zaak voor aan het comitØ, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

49. Richtlijn 94/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in
levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 13).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, wordt de Commissie bijgestaan door
het bij Besluit 69/414/EEG (1) ingestelde Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna ÐcomitØ genoemd.
2. De voorzitter leidt de procedure in bij het comitØ, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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50. Verordening (EG) nr. 1734/94 van de Raad van 11 juli 1994 betreffende de financiºle en technische samenwerking
met de bezette gebieden (PB L 182 van 16.7.1994, blz. 4).
In artikel 5 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

51. Richtlijn 94/67/EG van de Raad van 16 december 1994 betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen (PB L
365 van 31.12.1994, blz. 34).
Artikel 16 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 16
1.

De Commissie wordt bijgestaan door een regelgevingscomitØ, hierna ÐcomitØ te noemen.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming
van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4.

Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast.

52. Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en
verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

53. Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de
uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine
vanaf terminals naar benzinestations (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

54. Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de
consumptieprijzen (PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ Statistisch programma, hierna het ÐcomitØ te noemen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

55. Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de
nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (PB L 270 van
13.11.1995, blz. 1).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

56. Verordening (EG) nr. 213/96 van de Raad van 29 januari 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van het financieel
instrument ÐEC Investment Partners ten behoeve van de landen van Latijns-Amerika, Aziº en het MiddellandseZeegebied en Zuid-Afrika (PB L 28 van 6.2.1996, blz. 2).
In artikel 9 komt lid 4 te luiden als volgt:
Ð4.
Ten aanzien van de in lid 3 bedoelde punten is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit
nr. 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. De
in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

57. Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende de statistische enquŒtes inzake melk en zuivelproducten (PB L 78 van 28.3.1996, blz. 27).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor de landbouwstatistiek, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

58. Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 2.7.1996,
blz. 1).
In artikel 17 komen de leden 1 en 2 te luiden als volgt:
Ð1. De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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59. Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 6).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4. Het comitØ kan alle kwesties bespreken die betrekking hebben op de interoperabiliteit van het trans-Europees
hogesnelheidsspoorwegsysteem.
5. Het comitØ kan in voorkomend geval werkgroepen oprichten om zich te laten assisteren bij de vervulling van
zijn taken, met name met het oog op de coördinatie van de aangemelde instanties.
6.

Het comitØ wordt ingesteld zodra onderhavige richtlijn in werking treedt.

60. Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26).
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

61. Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit
(PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
De wijzigingen die nodig zijn voor de aanpassing van de in artikel 4, lid 2, bedoelde criteria en technieken aan
de wetenschappelijke en technische vooruitgang, en de nadere regeling voor toezending van de krachtens artikel 11
te verstrekken informatie, alsmede andere taken, vermeld in de in artikel 4, lid 3, bedoelde bepalingen, worden
vastgesteld volgens de procedure van lid 2 van het onderhavige artikel. De aanpassing mag geen directe of indirecte
wijziging van de grenswaarden of alarmdrempels inhouden.
2. De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

62. Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een
communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen (PB L 299 van
23.11.1996, blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna ÐcomitØ te noemen.
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De voorzitter leidt de procedure bij het comitØ in, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een lidstaat.

3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 8 wordt ingetrokken.
63. Verordening (EG) nr. 2258/96 van de Raad van 22 november 1996 betreffende herstel- en wederopbouwacties ten
behoeve van ontwikkelingslanden (PB L 306 van 28.11.1996, blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het bevoegde geografisch comitØ.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

64. Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13).
Artikel 22 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 22
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

65. 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 (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden. Voor de
taken waarvoor het comitØ krachtens artikel 19, leden 1 en 2, bevoegd is, worden de voorgestelde maatregelen,
indien de Raad na verloop van een termijn van drie maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad, geen
besluit heeft genomen, door de Commissie vastgesteld.
66. Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende bepaalde methoden
voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels (PB L 32 van 3.2.1997, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter van het comitØ deze
procedure, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een vertegenwoordiger van een lidstaat, in bij het comitØ.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
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De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

67. Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PB L 46 van 17.2.1997,
blz. 1).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de
richtlijn betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, hierna ÐcomitØ te noemen, dat
is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de
Commissie.
2.

Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast.

3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

68. Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken (PB
L 14 van 17.1.1997, blz. 7).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
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.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

69. Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediºnten (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
Ingeval de in dit artikel omschreven procedure wordt ingeleid, wordt de Commissie bijgestaan door het
Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna Ðhet comitØ genoemd.
2.

De voorzitter leidt de procedure bij het comitØ in, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een lidstaat.

3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
70. Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (PB L 52
van 22.2.1997, blz. 1).
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
In het in artikel 3, lid 2, onder b), genoemde geval wordt de Commissie bijgestaan door het comitØ Statistisch
programma, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de
Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
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De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

71. Verordening (EG) nr. 550/97 van de Raad van 24 maart 1997 betreffende acties op het gebied van HIV/aids in de
ontwikkelingslanden (PB L 85 van 27.3.1997, blz. 1).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het geografische comitØ dat bevoegd is voor ontwikkeling.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

72. Beschikking nr. 1336/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende een geheel van
richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken (PB L 183 van 11.7.1997, blz. 12).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.

De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beschikking.

2. In de in artikel 9, lid 1, genoemde gevallen wordt de Commissie bijgestaan door een comitØ bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

73. Verordening (EG) nr. 1484/97 van de Raad van 22 juli 1997 betreffende steun aan ontwikkelingslanden voor
demografische maatregelen en programma’s (PB L 202 van 30.7.1997, blz. 1).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het geografische comitØ dat bevoegd is voor ontwikkeling.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4. In het kader van een gezamenlijke vergadering van de in lid 1 bedoelde comitØs wordt eenmaal per jaar een
gedachtewisseling gehouden aan de hand van een uiteenzetting van de vertegenwoordiger van de Commissie van de
algemene hoofdlijnen voor de in het komende jaar te voeren acties.

74. Verordening (EG) nr. 2046/97 van de Raad van 13 oktober 1997 betreffende de Noord-Zuid-samenwerking op het
gebied van de bestrijding van drugs en drugsverslaving (PB L 287 van 21.10.1997, blz. 1).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het geografische comitØ dat bevoegd is voor ontwikkeling.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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4. In het kader van een gezamenlijke vergadering van de in lid 1 bedoelde comitØs wordt eenmaal per jaar een
gedachtewisseling gehouden aan de hand van een uiteenzetting door de vertegenwoordiger van de Commissie van
de algemene hoofdlijnen voor de in het komende jaar te voeren acties.

75. Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke
regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de
kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Het comitØ stelt zijn reglement van orde vast.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

76. Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt
brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).
In artikel 28 komen de leden 3 en 4 te luiden als volgt:
Ð3.
In aangelegenheden die krachtens artikel 10, artikel 11, lid 4, artikel 16, artikel 27, lid 1, onder a), en lid 2, en
artikel 32 aan het permanent comitØ worden voorgelegd, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

77. Verordening (EG) nr. 448/98 van de Raad van 16 februari 1998 tot aanvulling en wijziging van Verordening (EG)
nr. 2223/96 wat betreft de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiºle intermediairs (IGDFI) in het
kader van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) (PB L 58 van 27.2.1998, blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ Statistisch programma, hierna het ÐcomitØ te noemen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

78. Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken (PB L 162 van 5.6.1998,
blz. 1).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ Statistisch programma, hierna het ÐcomitØ te noemen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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79. Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 tot oprichting van een
netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap
(PB L 268 van 3.10.1998, blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
Bij de tenuitvoerlegging van deze beschikking 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 lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

80. Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van
benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad (PB L 350 van 28.12.1998,
blz. 58).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

81. Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 6, lid 2, van Richtlijn 90/385/EEG ingestelde comitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4. Het in lid 1 bedoelde comitØ kan elke kwestie onderzoeken die in verband staat met de tenuitvoerlegging van
deze richtlijn.

82. Verordening (EG) nr. 2836/98 van de Raad van 22 december 1998 betreffende de integratie van de genderproblematiek in de ontwikkelingssamenwerking (PB L 354 van 30.12.1998, blz. 5).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.

De Commissie wordt bijgestaan door het geografisch comitØ dat bevoegd is voor ontwikkelingszaken.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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83. Beschikking nr. 276/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 1999 tot vaststelling van een
communautair meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger gebruik van Internet door het bestrijden van
illegale en schadelijke inhoud op mondiale netwerken (PB L 33 van 6.2.1999, blz. 1).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

84. Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediºnten met
ioniserende straling (PB L 66 van 13.3.1999, blz. 16).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
Bij de tenuitvoerlegging van de in dit artikel omschreven procedure wordt de Commissie bijgestaan door het
Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna Ðhet comitØ genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de
lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. De voorzitter leidt de procedure onverwijld
bij het comitØ in, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

85. Richtlijn 1999/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake extracten van koffie en
extracten van cichorei (PB L 66 van 13.3.1999, blz. 26).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor levensmiddelen, hierna ÐcomitØ te noemen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

86. Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
Ongeacht de bepalingen van artikel 14 is de volgende procedure van toepassing op de door artikel 3, lid 3, en
artikel 4, lid 1, bestreken aangelegenheden.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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87. Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende structuurstatistieken van lonen en
loonkosten (PB L 63 van 12.3.1999, blz. 6).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ Statistisch programma, hierna het ÐcomitØ te noemen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

88. Verordening (EG) nr. 856/1999 van de Raad van 22 april 1999 tot instelling van een bijzondere kaderregeling voor
bijstand ten behoeve van de traditionele ACS-leveranciers van bananen (PB L 108 van 27.4.1999, blz. 2).
Artikel 6 en Artikel 8 komen te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het geografisch comitØ dat bevoegd is ten aanzien van de ontwikkeling
en dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de
Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

Artikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het geografisch comitØ dat bevoegd is ten aanzien van de ontwikkeling
en dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de
Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

89. Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van
16.7.1999, blz. 1).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

90. Verordening (EG) nr. 975/1999 van de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede
van de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (PB L 120 van 8.5.1999,
blz. 1).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ Mensenrechten en democratie, hierna ÐcomitØ genoemd, dat
bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

91. Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke preparaten (PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1).
Artikel 20 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 20
1.
De wijzigingen die nodig zijn om de bijlagen van deze richtlijn aan te passen aan de vooruitgang van de
techniek, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 29, lid 4, onder a), van Richtlijn 67/548/EEG.
2. De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

92. Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij de verbranding van nieuwe
personenauto’s (PB L 12 van 18.1.2000, blz. 16).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

26.3.2002

26.3.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 75 E/425

Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende de
comitØs die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegden die zijn
vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (gekwalificeerde meerderheid) goedgekeurde besluiten van de Raad
(2002/C 75 E/31)
COM(2001) 789 def.  2001/0315(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 27 december 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 36, 37 en 133,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,

res van het type IIa en IIb moeten worden vervangen door
bepalingen die verwijzen naar de beheersprocedure als bedoeld in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG.
(7) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing
van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedures van het type IIIa en IIIb moeten worden vervangen door
bepalingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure als
bedoeld in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Besluit 87/373/EEG (1) is vervangen door 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).
(2) Overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van de Raad en
de Commissie (3) ad Besluit 1999/468/EG dienen de bepalingen met betrekking tot de comitØs die de Commissie
bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die op grond van Besluit 87/373/EEG zijn vastgelegd,
te worden aangepast teneinde deze met de artikelen 3, 4 en
5 van Besluit 1999/468/EG in overeenstemming te brengen.
(3) Genoemde verklaring vermeldt de wijze van aanpassing
van de procedures van de comitØs, die automatisch geschiedt wanneer zij niet van invloed is op de in het basisbesluit vastgestelde aard van het comitØ.
(4) De in de aan te passen bepalingen vastgestelde termijnen
moeten van kracht blijven. Daar waar geen precieze termijn
voor de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen was
vastgesteld, dient deze termijn op drie maanden te worden
gesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wat de raadplegingsprocedure betreft, worden de in bijlage I
genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.

Artikel 2
Wat de beheersprocedure betreft, worden de in bijlage II genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.

Artikel 3
Wat de regelgevingsprocedure betreft, worden de in bijlage III
genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.

Artikel 4
De verwijzingen naar de bepalingen van de in de bijlagen
bedoelde besluiten moeten worden gelezen als verwijzingen
naar deze bepalingen, zoals gewijzigd bij deze verordening.

(5) Bijgevolg dienen de bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedure van het type I te worden vervangen door bepalingen die verwijzen naar de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 3 van Besluit
1999/468/EG.

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

(6) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing
van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedu-

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

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(2) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.
(3) PB C 203 van 17.7.1999, blz. 1.

Artikel 5
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BIJLAGE I
RAADPLEGINGSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde besluiten:
1. Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3
van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2. Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen
(PB L 395 van 31.12.1992, blz. 1).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel
3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3. Besluit 98/552/EG van de Raad van 24 september 1998 inzake de uitvoering door de Commissie van activiteiten
betreffende een communautaire strategie inzake markttoegang (PB L 265 van 30.9.1998, blz. 31).
Artikel 3 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 3
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3
van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.

BIJLAGE II
BEHEERSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde besluiten:
1. Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet
betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische
Gemeenschap (PB 109 van 23.6.1965, blz. 1859).
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

2. Verordening (EEG) nr. 234/68 van de Raad van 27 februari 1968 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector levende planten en producten van de bloementeelt (PB L 55 van
2.3.1968, blz. 1).
In artikel 13 wordt lid 2 geschrapt.
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In artikel 14 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

3. Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 april 1968 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (PB L 93 van 17.4.1968, blz. 15).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 14 juni 1966 ingestelde Permanent
ComitØ voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

4. Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector zaaizaad (PB L 246 van 5.11.1971, blz. 1).
In artikel 10 wordt lid 2 geschrapt.
In artikel 11 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

5. Verordening (EEG) nr. 1728/74 van de Raad van 27 juni 1974 betreffende de coördinatie van het onderzoek in de
landbouw (PB L 182 van 5.7.1974, blz. 1).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

6. Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector eieren (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49).
In artikel 16 wordt lid 2 geschrapt.
In artikel 17 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

7. Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector slachtpluimvee (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77).
In artikel 16 wordt lid 2 geschrapt.
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In artikel 17 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

8. Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van
fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (PB L 157 van 10.6.1992, blz. 10).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, genaamd ÐPermanent ComitØ voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten en soorten fruit, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de
vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

9. Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector ruwe tabak (PB L 215 van 30.7.1992, blz. 70).
In artikel 23 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð1. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

10. Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling
voor de visserij en de aquacultuur (PB L 389 van 31.12.1992, blz. 1).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

11. Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van
uit derde landen ingevoerde producten met de op het gebied van de productveiligheid toepasselijke voorschriften
(PB L 40 van 17.2.1993, blz. 1).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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12. Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1).
Artikel 36 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 36
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, genaamd ÐComitØ van beheer voor de visserij en de
aquacultuur, dat is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 3760/92, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten
en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

13. Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7 maart 1994 houdende de totstandbrenging van een communautaire
procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten (PB L 66 van 10.3.1994, blz. 1).
Artikel 23 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 23
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

14. Verordening (EG) nr. 1467/94 van de Raad van 20 juni 1994 inzake de instandhouding, de karakterisering, de
verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw (PB L 159 van 28.6.1994, blz. 1).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

15. Verordening (EG) nr. 1798/94 van de Raad van 18 juli 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Bulgarije, Hongarije, Polen,
Roemeniº, Slowakije en Tsjechiº alsmede de modaliteiten voor de aanpassing van die contingenten (1994-1997)
(PB L 189 van 23.7.1994, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ Douanewetboek, ingesteld bij artikel 247 van Verordening
(EEG) nr. 2913/92 (7), bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger
van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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16. Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het
vrije verkeer brengen, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door
piraterij verkregen goederen te verbieden (PB L 341 van 30.12.1994, blz. 8).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, ingesteld bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

17. Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad van 21 februari 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector gedroogde voedergewassen (PB L 63 van 21.3.1995, blz. 1).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

4. Het ComitØ kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat door zijn voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op
verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat, aan de orde wordt gesteld.
18. Verordening (EG) nr. 1526/97 van de Raad van 26 juni 1997 betreffende het beheer van het systeem voor dubbele
controle zonder kwantitatieve beperkingen voor de uitvoer van bepaalde onder het EG-Verdrag en het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten uit Oekraïne naar de Europese Gemeenschap (PB L 210 van 4.8.1997, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

19. Verordening (EG) nr. 2135/97 van de Raad van 24 juli 1997 betreffende het beheer van het systeem voor dubbele
controle zonder kwantitatieve beperkingen op de uitvoer uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap
van bepaalde onder het EG- en het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten (PB L 300 van 4.11.1997, blz. 1).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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20. Richtlijn 98/29/EG van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de harmonisatie van de voornaamste bepalingen inzake
de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn (PB L 148 van 19.5.1998, blz. 22).
Artikel 4 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 4
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

21. Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90 (PB L 215 van
1.8.1998, blz. 12).
Artikel 30 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 30
1.
Zo nodig worden bepalingen voor de uitvoering van deze verordening vastgesteld volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of, naargelang van het geval, van de overeenkomstige artikelen van de
andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten.
2.

Voor vlees en rijst betreffen deze uitvoeringsbepalingen met name:

a) de berekeningsgrondslag en de referentieperiode waarvan moet worden uitgegaan voor de vaststelling van het
bedrag waarmee de invoerrechten worden verminderd;
b) de voorschriften voor de vaststelling van het overeenkomstige door het land van uitvoer te heffen bedrag;
c) de afgifte van invoercertificaten en/of de instelling van een invoercertificaatregeling;
d) de toegelaten bewijzen en de controlemaatregelen.
3. Onverminderd de leden 1 en 2 stelt de Commissie, bijgestaan door het comitØ Douanewetboek, volgens de in
lid 4 van dit artikel beschreven procedure de bepalingen voor de toepassing van de in artikel 17 bedoelde tariefcontingenten, maximumhoeveelheden en referentiehoeveelheden vast, alsmede de wijzigingen en technische aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur en in de Tariccodes of voortvloeien uit de sluiting van overeenkomsten, protocollen of briefwisselingen tussen de Gemeenschap
en de ACS-staten.
4. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
5.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

6. Het comitØ kan ieder vraagstuk betreffende de toepassing van de tariefcontingenten, de maximumhoeveelheden en de referentiehoeveelheden onderzoeken dat door de voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek
van een lidstaat, aan de orde is gesteld.
7. Zodra een maximumhoeveelheid is bereikt, kan de Commissie een verordening vaststellen waarbij voor de
invoer van de betrokken producten tot het einde van het betrokken kalenderjaar opnieuw de voor derde landen
geldende douanerechten worden ingesteld.
22. Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van
siergewassen (PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, ÐPermanent ComitØ voor teeltmateriaal van siergewassen
genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de
Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

23. Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21).
In artikel 43 komt lid 2 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 4, lid 3, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
24. Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48).
In artikel 42 komt lid 2 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 4, lid 3, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
25. Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1).
In artikel 75 komt lid 2 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 4, lid 3, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

BIJLAGE III
REGELGEVINGSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde besluiten:
1. Beschikking 80/1096/EEG van de Raad van 11 november 1980 betreffende een financiºle actie van de Gemeenschap
met het oog op de uitroeiing van klassieke varkenspest (PB L 325 van 1.12.1980, blz. 5).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

2. Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van
toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan
(PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10).
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Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. In de in artikel 6, lid 2, bedoelde gevallen is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

3. Richtlijn 88/661/EEG van de Raad van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor
fokvarkens (PB L 382 van 31.12.1988, blz. 36).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 77/505/EEG ingestelde Permanent Zoötechnisch ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4. Richtlijn 89/437/EEG van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiºne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding
en het in de handel brengen van eiproducten (PB L 212 van 22.7.1989, blz. 87).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

C 75 E/433

NL

C 75 E/434

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

5. Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften
voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan
uit derde landen (PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

6. Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. In de in artikel 6, lid 2, bedoelde gevallen is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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7. Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad van 22 maart 1990 betreffende de voorwaarden voor de invoer van
landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl
(PB L 82 van 29.3.1990, blz. 1).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. In de in artikel 6, lid 2, bedoelde gevallen is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

8. Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot
vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, ÐComitØ voor de aanpassing aan de technische vooruitgang
van de richtlijnen inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, ÐComitØ voor de aanpassing aan de technische vooruitgang
van de richtlijnen inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

9. Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied
(PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19).
Artikel 41 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 41
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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Artikel 42 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 42
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

10. Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42).
Artikel 24 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 24
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 25 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 25
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

11. Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van
toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (PB L 224 van
18.8.1990, blz. 62).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

12. Beschikking 90/495/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake een financiºle actie van de Gemeenschap met
het oog op de uitroeiing van infectieuze hematopoºtische necrose bij zalmachtigen in de Gemeenschap (PB L 276
van 6.10.1990, blz. 37).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

13. Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor
het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 303 van
31.10.1990, blz. 6).
Artikel 32 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 32
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 33 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 33
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

14. Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit
(PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71).
Artikel 10 bis komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10 bis
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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15. Richtlijn 90/667/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de
verwijdering en verwerking van dierlijke afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter
voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder
begrepen) en tot wijziging van Richtlijn 90/425/EEG (PB L 363 van 27.12.1990, blz. 51).
De artikelen 18 en 19 komen als volgt te luiden:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

Artikel 19
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

16. Richtlijn 91/495/EEG van de Raad van 27 november 1990 inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke
voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild
(PB L 268 van 24.9.1991, blz. 41).
Artikel 20 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 20
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

17. Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de
handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1).
Artikel 26 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 26
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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Artikel 27 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 27
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

18. Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

19. Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

20. Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 20 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 20
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
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De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

21. Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 1).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

22. Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van visserijproducten (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

23. Richtlijn 91/497/EEG van de Raad van 29 juli 1991 tot wijziging en codificatie van Richtlijn 64/433/EEG inzake
gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees ten einde deze uit
te breiden tot de productie en het in de handel brengen van vers vlees (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 69).
Artikel 16 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 16
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

24. Richtlijn 91/628/EEG van de Raad van 19 november 1991 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, en
tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/EEG (PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

25. Richtlijn 91/629/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming
van kalveren (PB L 340 van 11.12.1991, blz. 28).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

26. Richtlijn 91/630/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming
van varkens (PB L 340 van 11.12.1991, blz. 33).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

27. Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van
fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (PB L 157 van 10.6.1992, blz. 10).
Artikel 22 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 22
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten
en soorten fruit, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van
de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

28. Richtlijn 92/35/EEG van de Raad van 29 april 1992 tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen
ter bestrijding van paardenpest (PB L 157 van 10.6.1992, blz. 19).
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.

3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

29. Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de
bestrijding van aviaire influenza (PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1).

Artikel 21 komt te luiden als volgt:

ÐArtikel 21
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.

3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

30. Richtlijn 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke
voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild (PB L 268 van
14.9.1992, blz. 35).

Artikel 22 komt te luiden als volgt:

ÐArtikel 22
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.

3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

31. Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk (PB L 268
van 14.9.1992, blz. 1).

Artikel 31 komt te luiden als volgt:

ÐArtikel 31
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.

3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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32. Beschikking 92/438/EEG van de Raad van 13 juli 1992 betreffende de informatisering van de veterinaire procedures
bij invoer (Shift-project), tot wijziging van de Richtlijnen 90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG alsmede Beschikking 90/424/EEG, en tot intrekking van Beschikking 88/192/EEG (PB L 243 van 25.8.1992, blz. 27).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

33. Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de
bestrijding van de ziekte van Newcastle (PB L 260 van 5.9.1992, blz. 1).
Artikel 25 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 25
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

34. Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen
en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

35. Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 208 van 24.7.1992, blz. 9).
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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36. Richtlijn 92/117/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde
zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke oorsprong ten einde door voedsel
overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen (PB L 62 van 15.3.1993, blz. 38).
Artikel 16 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 16
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

37. Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen
voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte (PB L 62 van 15.3.1993, blz. 69).
Artikel 25 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 25
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

38. Richtlijn 93/119/EG van de Raad van 22 december 1993 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of
doden (PB L 340 van 31.12.1993, blz. 21).
Artikel 16 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 16
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

39. Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de
invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen
of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling (PB L 67 van 10.3.1994, blz. 1).
In artikel 25 komen de leden 1, 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð1. De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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40. Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor
economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielproducten en kledingartikelen die worden
wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen (PB L 322 van
15.12.1994, blz. 1).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ voor de regeling inzake economische passieve veredeling van
textielproducten, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van
de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

41. Richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het
in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10).
Artikel 20 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 20
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

42. Verordening (EG) nr. 3281/94 van de Raad van 19 december 1994 betreffende een meerjarenschema van algemene
tariefpreferenties voor bepaalde industrieproducten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998)
(PB L 348 van 31.12.1994, blz. 1).
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

43. Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor
een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren (PB L 243
van 11.10.1995, blz. 17).
Artikel 4 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 4
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG (1) ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. De
voorzitter leidt de procedure, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een lidstaat, onverwijld bij het comitØ
in.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.
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44. Richtlijn 95/69/EG van de Raad van 22 december 1995 houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen
voor de erkenning en de registratie van bedrijven en tussenpersonen in de sector diervoeding en tot wijziging van
de Richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 79/373/EEG en 82/471/EEG (PB L 332 van 30.12.1995, blz. 15).
Artikel 16 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 16
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 70/372/EEG ingestelde Permanent ComitØ voor veevoeder,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

45. Richtlijn 95/70/EG van de Raad van 22 december 1995 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen
ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren (PB L 332 van 30.12.1995, blz. 33).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

46. Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en
residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en
86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10).
Artikel 33 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 33
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

47. Richtlijn 96/25/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verkeer van voedermiddelen, tot wijziging van
de Richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG en 93/74/EEG, en tot intrekking van Richtlijn 77/101/EEG
(PB L 125 van 25.5.1996, blz. 35).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 70/372/EEG ingestelde Permanent ComitØ voor veevoeder,
hierna ÐcomitØ genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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48. Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van
siergewassen (PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent ComitØ voor teeltmateriaal en siergewassen, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

49. Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden
dieren (PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

50. Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van
legkippen (PB L 203 van 3.8.1999, blz. 53).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende de
comitØs die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegden die zijn
vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (unanimiteit) goedgekeurde besluiten van de Raad
(2002/C 75 E/32)
COM(2001) 789 def.  2001/0316(CNS)
(Door de Commissie ingediend op 27 december 2001)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 93, 94, 157, 269, 279 en
308,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,
Gezien het advies van de Rekenkamer ten aanzien van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van
29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling
voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over
de toegevoegde waarde,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Besluit 87/373/EEG (1) is vervangen door 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).
(2) Overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van de Raad en
de Commissie (3) ad Besluit 1999/468/EG dienen de bepalingen met betrekking tot de comitØs die de Commissie
bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die op grond van Besluit 87/373/EEG zijn vastgelegd,
te worden aangepast teneinde deze met de artikelen 3, 4 en
5 van Besluit 1999/468/EG in overeenstemming te brengen.
(3) Genoemde verklaring vermeldt de wijze van aanpassing
van de procedures van de comitØs, die automatisch geschiedt wanneer zij niet van invloed is op de in het basisbesluit vastgestelde aard van het comitØ.
(4) De in de aan te passen bepalingen vastgestelde termijnen
moeten van kracht blijven. Daar waar geen precieze termijn
voor de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen was
vastgesteld, dient deze termijn op drie maanden te worden
gesteld.
(5) Bijgevolg dienen de bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedure van het type I te worden vervan-

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(2) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.
(3) PB C 203 van 17.7.1999, blz. 1.

gen door bepalingen die verwijzen naar de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 3 van Besluit
1999/468/EG.
(6) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing
van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedures van het type IIa en IIb moeten worden vervangen door
bepalingen die verwijzen naar de beheersprocedure als bedoeld in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG.
(7) De bepalingen van de besluiten die voorzien in toepassing
van de bij Besluit 87/373/EEG vastgestelde comitØprocedures van het type IIIa en IIIb moeten worden vervangen door
bepalingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure als
bedoeld in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wat de raadplegingsprocedure betreft, worden de in bijlage I
genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.
Artikel 2
Wat de beheersprocedure betreft, worden de in bijlage II genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.
Artikel 3
Wat de regelgevingsprocedure betreft, worden de in bijlage III
genoemde besluiten overeenkomstig die bijlage gewijzigd.
Artikel 4
De verwijzingen naar de bepalingen van de in de bijlagen
bedoelde besluiten moeten worden gelezen als verwijzingen
naar deze bepalingen, zoals gewijzigd bij deze verordening.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE I
RAADPLEGINGSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde besluiten:
1. Richtlijn 86/594/EEG van de Raad van 1 december 1986 betreffende het door huishoudelijke apparaten voortgebrachte luchtgeluid (PB L 344 van 6.12.1986, blz. 24).
In artikel 9 komt lid 1 te luiden als volgt:
Ð1. Wanneer een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 8, lid 1, onder a), bedoelde geharmoniseerde normen niet geheel aan de voorschriften van artikel 6 voldoen, legt de Commissie of de lidstaat de
kwestie met redenen omkleed voor aan het bij Richtlijn 83/189/EEG ingestelde Permanent ComitØ, hierna te
noemen Ðhet comitØ.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
Het comitØ brengt met spoed advies uit.
Uitgaande van het advies van het comitØ stelt de Commissie de lidstaten ervan in kennis of de betreffende normen
al dan niet uit de in artikel 8, lid 1, onder a), bedoelde bekendmakingen moeten worden verwijderd.
2. Beschikking 87/95/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de
informatietechnologieºn en de telecommunicatie (PB L 36 van 7.2.1987, blz. 31).
In artikel 7 komt lid 1 te luiden als volgt:
Ð1. Een raadgevend comitØ, genaamd ÐGroep Hoge Ambtenaren normalisatie op het gebied van de informatietechnologie staat de Commissie bij bij het streven naar de doelstellingen en het beheer van de activiteiten die uit
deze beschikking voortvloeien. Het bevoegde comitØ voor aangelegenheden op het gebied van de telecommunicatie
is de ÐGroep Hoge Ambtenaren telecommunicatie van artikel 5 van Richtlijn 86/361/EEG.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3. Richtlijn 87/404/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake drukvaten van eenvoudige vorm (PB L 220 van 8.8.1987, blz. 48).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer een lidstaat of de Commissie van mening is dat de in artikel 5, lid 1, bedoelde geharmoniseerde
normen niet volledig voldoen aan de in artikel 3 bedoelde essentiºle veiligheidsvoorschriften, legt de Commissie of
de betrokken lidstaat, onder opgave van de redenen, de zaak voor aan het bij Richtlijn 83/189/EEG ingestelde
Permanent ComitØ, hierna te noemen Ðhet comitØ. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van dat besluit.
Het comitØ brengt met spoed advies uit.
2. Na ontvangst van het advies van het comitØ stelt de Commissie de lidstaten ervan in kennis dat de betrokken
normen al dan niet uit de in artikel 5, lid 1, bedoelde bekendmakingen geschrapt moeten worden.
4. Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling
voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
Het in artikel 20 van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1550/2000 (12) bedoelde comitØ, hierna ÐcomitØ
genoemd, behandelt regelmatig, op initiatief van de Commissie of op verzoek van een lidstaat, de vraagstukken
die zich in verband met de toepassing van deze verordening voordoen.
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2. De lidstaat die de in artikel 4, lid 4, of de in artikel 6, lid 3, bedoelde machtiging verlangt, richt zijn verzoek
zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 30 april van het begrotingsjaar met ingang waarvan de machtiging moet
worden toegepast, tot de Commissie. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comitØ zo spoedig mogelijk
en uiterlijk op 31 december van dat begrotingsjaar een ontwerp-beschikking voor.
3. Op initiatief van de Commissie of op verzoek van een lidstaat bestudeert het comitØ de in artikel 10 bedoelde
oplossingen. Indien na de behandeling door het comitØ over de overwogen oplossingen verschil van mening blijkt te
bestaan, legt de vertegenwoordiger van de Commissie aan het comitØ zo spoedig mogelijk en uiterlijk op
31 december van het begrotingsjaar met ingang waarvan de oplossing moet worden toegepast, een ontwerp-beschikking voor.
4. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
5. Vóór het verstrijken van een termijn van zestig dagen na het advies van het comitØ stelt de Commissie een
beschikking vast die zij de lidstaten ter kennis brengt.
5. Besluit 1999/311/EG van de Raad van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees
mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) (PB L 120 van 8.5.1999, blz. 30).
In artikel 7 komt lid 6 te luiden als volgt:
Ð6.
Voorts kan de Commissie het comitØ raadplegen over elke andere kwestie met betrekking tot de uitvoering
van Tempus III, met inbegrip van het jaarverslag. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de raadplegingsprocedure
van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat
besluit.

BIJLAGE II
BEHEERSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde besluiten:
1. Richtlijn 66/403/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen
(PB 125 van 11.7.1966, blz. 2320).
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 19
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 14 juni 1966 (1) ingestelde Permanent
ComitØ voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, hierna het ÐcomitØ genoemd, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Wanneer naar de in dit
lid omschreven procedure verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

2. Richtlijn 66/404/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig
teeltmateriaal (PB 125 van 11.7.1966, blz. 2326).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 14 juni 1966 (1) ingestelde Permanent
ComitØ voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, hierna het ÐcomitØ genoemd, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Wanneer naar de in dit
lid omschreven procedure verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.
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3. Richtlijn 69/208/EEG van de Raad van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
oliehoudende planten en vezelgewassen (PB L 169 van 10.7.1969, blz. 3).
Artikel 20 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 20
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 14 juni 1966 (1) ingestelde Permanent
ComitØ voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, hierna het ÐcomitØ genoemd, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Wanneer naar de in dit
lid omschreven procedure verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

4. Richtlijn 70/457/EEG van de Raad van 29 september 1970 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (PB L 225 van 12.10.1970, blz. 1).
Artikel 23 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 23
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 14 juni 1966 (1) ingestelde Permanent
ComitØ voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, hierna het ÐcomitØ genoemd, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Wanneer naar de in dit
lid omschreven procedure verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

5. Richtlijn 71/161/EEG van de Raad van 30 maart 1971 betreffende de normen voor de uitwendige kwaliteit van
bosbouwkundig teeltmateriaal dat binnen de Gemeenschap in de handel wordt gebracht (PB L 87 van 17.4.1971,
blz. 14).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 14 juni 1966 (1) ingestelde Permanent
ComitØ voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, hierna het ÐcomitØ genoemd, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Wanneer naar de in dit
lid omschreven procedure verwezen wordt, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

6. Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad van 18 december 1989 betreffende economische hulp ten gunste van de
Republiek Hongarije en de Volksrepubliek Polen (PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
Bij de Commissie wordt een comitØ voor steun aan de economische herstructurering van de in artikel 1
bedoelde landen ingesteld, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Een waarnemer van de Europese Investeringsbank neemt aan de werkzaamheden van
het comitØ deel ter zake van vraagstukken die de Bank betreffen.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op zes weken.
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7. Beschikking 1999/21/EG, Euratom van de Raad van 14 december 1998 tot vaststelling van een meerjarenkaderprogramma voor acties in de energiesector (1998-2002) en begeleidende maatregelen (PB L 7 van 13.1.1999, blz. 16).
In artikel 4 komt lid 2 te luiden als volgt:
Ð2.
De Commissie wordt voor het beheer van dit kaderprogramma bijgestaan door een comitØ, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
8. Besluit 1999/311/EG van de Raad van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees
mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) (PB L 120 van 8.5.1999, blz. 30).
In artikel 7 komen de leden 4 en 5 te luiden als volgt:
Ð4.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 4 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
5.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

BIJLAGE III
REGELGEVINGSPROCEDURE
Lijst van de gewijzigde besluiten:
1. Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van
16.8.1967, blz. 1).
Artikel 29 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 29
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
2. Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 42 van 23.2.1970,
blz. 1).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Richtlijn 70/373/EEG van de Raad van 20 juli 1970 betreffende de invoering van gemeenschappelijke bemonsterings- en analysemethoden voor de officiºle controle van veevoeders (PB L 170 van 3.8.1970, blz. 2).
Artikel 3 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 3
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 20 juli 1970 (1) ingestelde Permanent
ComitØ voor veevoeders, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4. Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het
handelsverkeer in vers vlees van pluimvee (PB L 55 van 8.3.1971, blz. 23).
In artikel 12 komen de leden 2, 3 en 4 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

5. Richtlijn 71/316/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen
(PB L 202 van 6.9.1971, blz. 1).
Artikel 18 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 18
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

6. Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied
van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (PB L 302 van 31.12.1972, blz. 24).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 15 oktober 1968 ingestelde Permanent
Veterinair ComitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger
van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

7. Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke
vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde
landen (PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28).
Artikel 29 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 29
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 15 oktober 1968 ingestelde Permanent
Veterinair ComitØ, hierna het ÐcomitØ genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten
door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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Artikel 30 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 30
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

8. Richtlijn 73/361/EEG van de Raad van 19 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het certificaat en het kenmerken van staalkabels, kettingen en
haken (PB L 335 van 5.12.1973, blz. 51).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

9. Richtlijn 73/404/EEG van de Raad van 22 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake detergentia (PB L 347 van 17.12.1973, blz. 51).
Artikel 7 ter komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7 ter
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

10. Richtlijn 73/437/EEG van de Raad van 11 december 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake bepaalde voor menselijke consumptie bestemde suikers (PB L 356 van 27.12.1973, blz. 71).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 13 november 1969 ingestelde Permanent
ComitØ voor levensmiddelen, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

11. Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 84 van 28.3.1974, blz. 10).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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12. Richtlijn 74/409/EEG van de Raad van 22 juli 1974 betreffende de harmonisatie van de wettelijke voorschriften van
de lidstaten inzake honing (PB L 221 van 12.8.1974, blz. 10).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 13 november 1969 ingestelde Permanent
ComitØ voor levensmiddelen, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

13. Richtlijn 75/324/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten betreffende aºrosolen (PB L 147 van 9.6.1975, blz. 40).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

14. Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden
residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit (PB L 340 van 9.12.1976, blz. 26).
In artikel 7 komen de leden 2 tot en met 5 te luiden als volgt:
Ð2.
In de in artikel 6, lid 2, bedoelde gevallen is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid
6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
In artikel 8 komen de leden 2 tot en met 5 te luiden als volgt:
Ð2.
In de in artikel 6, lid 2, bedoelde gevallen is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid
6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.
Artikel 8 bis komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8 bis
In de in artikel 6, lid 2, bedoelde gevallen is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
15. Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater (PB L 31 van
5.2.1976, blz. 1).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter deze procedure bij
het comitØ in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een vertegenwoordiger van een lidstaat.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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16. Richtlijn 76/116/EEG van de Raad van 18 december 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten inzake meststoffen (PB L 24 van 30.1.1976, blz. 21).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

17. Richtlijn 76/117/EEG van de Raad van 18 december 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten betreffende elektrisch materieel, bestemd voor gebruik in Ðexplosieve omgeving (PB L 24 van 30.1.1976,
blz. 45).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

18. Richtlijn 76/118/EEG van de Raad van 18 december 1975 houdende onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk (PB L 24 van 30.1.1976, blz. 49).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 13 november 1969 ingestelde Permanent
ComitØ voor levensmiddelen, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

19. Richtlijn 76/621/EEG van de Raad van 20 juli 1976 betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan
erucazuur in oliºn en vetten, die als zodanig voor menselijke consumptie zijn bestemd, alsmede in levensmiddelen
waaraan oliºn of vetten zijn toegevoegd (PB L 202 van 28.7.1976, blz. 35).
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 5
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 13 november 1969 ingestelde Permanent
ComitØ voor levensmiddelen, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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20. Richtlijn 76/767/EEG van de Raad van 27 juli 1976 over de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
inzake gemeenschappelijke bepalingen betreffende toestellen onder druk en keuringsmethoden voor deze toestellen
(PB L 262 van 27.9.1976, blz. 153).
Artikel 20 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 20
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

21. Richtlijn 77/96/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake het opsporen van trichinen bij de invoer van vers
vlees van varkens, huisdieren, uit derde landen (PB L 26 van 31.1.1977, blz. 67).
Artikel 9 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 9
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 15 oktober 1968 ingestelde Permanent
Veterinair ComitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger
van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

22. Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in vleesproducten (PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85).
In artikel 20 komen de leden 2 en 3 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

23. Richtlijn 77/504/EEG van de Raad van 25 juli 1977 betreffende raszuivere fokrunderen (PB L 206 van 12.8.1977,
blz. 8).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 77/505/EEG ingestelde Permanent Zoötechnisch ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

24. Beschikking 77/795/EEG van de Raad van 12 december 1977 tot instelling van een gemeenschappelijke procedure
voor de uitwisseling van informatie over de kwaliteit van zoet oppervlaktewater in de Gemeenschap (PB L 334 van
24.12.1977, blz. 29).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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25. Richtlijn 78/25/EEG van de Raad van 12 december 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten inzake stoffen die kunnen worden toegevoegd aan geneesmiddelen om deze te kleuren (PB L 11 van
14.1.1978, blz. 18).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

26. Richtlijn 78/659/EEG van de Raad van 18 juli 1978 betreffende de kwaliteit van zoet water dat bescherming of
verbetering behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van vissen (PB L 222 van 14.8.1978, blz. 1).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

27. Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het op de markt brengen en het
gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen (PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
Wanneer naar de in dit artikel omschreven procedure verwezen wordt, leidt de voorzitter van het Permanent
Plantenziektekundig ComitØ, hierna te noemen het ÐComitØ, deze procedure, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
verzoek van een lidstaat, onverwijld in bij het ComitØ.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

28. Richtlijn 79/373/EEG van de Raad van 2 april 1979 betreffende de handel in mengvoeders (PB L 86 van 6.4.1979,
blz. 30).
Artikel 13 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 13
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 20 juli 1970 (1) ingestelde Permanent
ComitØ voor veevoeders, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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29. Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979,
blz. 1).
Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

30. Richtlijn 79/831/EEG van de Raad van 18 september 1979 houdende zesde wijziging van Richtlijn 67/548/EEG
betreffende aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB L 259 van 15.10.1979, blz. 10).
Artikel 21 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 21
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

31. Richtlijn 79/869/EEG van de Raad van 9 oktober 1979 inzake de meetmethodes en de frequentie van de bemonstering en de analyse van het oppervlaktewater dat is bestemd voor productie van drinkwater in de lidstaten
(PB L 271 van 29.10.1979, blz. 44).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

32. Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van
het intracommunautaire handelsverkeer in vleesproducten (PB L 47 van 21.2.1980, blz. 4).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 15 oktober 1968 ingestelde Permanent
Veterinair ComitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger
van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

33. Richtlijn 80/217/EEG van de Raad van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter
bestrijding van klassieke varkenspest (PB L 47 van 21.2.1980, blz. 11).
Artikel 16 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 16
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 15 oktober 1968 ingestelde Permanent
Veterinair ComitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger
van de Commissie.
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2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

34. Richtlijn 80/779/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende grenswaarden en richtwaarden van de luchtkwaliteit
voor zwaveldioxide en zwevende deeltjes (PB L 229 van 30.8.1980, blz. 30).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

35. Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad van 27 november 1980 betreffende de bescherming van werknemers tegen de
risico’s van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk (PB L 327 van 3.12.1980,
blz. 8).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

36. Richtlijn 82/130/EEG van de Raad van 15 februari 1982 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten betreffende elektrisch materieel, bestemd voor gebruik in explosieve omgeving van mijngashoudende
mijnen (PB L 59 van 2.3.1982, blz. 10).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

37. Richtlijn 82/883/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende de voorschriften voor het toezicht op en de
controle van de milieus die betrokken zijn bij lozingen van de titaandioxide-industrie (PB L 378 van 31.12.1982,
blz. 1).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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38. Richtlijn 82/884/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor
lood (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 15).
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 11
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

39. Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap
(PB L 378 van 31.12.1982, blz. 58).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 15 oktober 1968 ingestelde Permanent
Veterinair ComitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger
van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

40. Richtlijn 83/417/EEG van de Raad van 25 juli 1983 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde melkeiwitten (caseïne en caseïnaten) (PB L 237 van
26.8.1983, blz. 25).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij besluit van de Raad van 13 november 1969 ingestelde Permanent
ComitØ voor levensmiddelen, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

41. Richtlijn 84/532/EEG van de Raad van 17 september 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake gemeenschappelijke bepalingen voor bouwmaterieel en bouwmachines (PB L 300 van
19.11.1984, blz. 111).
Artikel 24 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 24
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

42. Richtlijn 84/539/EEG van de Raad van 17 september 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij die uitoefening van de menselijke
geneeskunde of de diergeneeskunde (PB L 300 van 19.11.1984, blz. 179).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
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De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

43. Richtlijn 85/203/EEG van de Raad van 7 maart 1985 inzake luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide (PB L 87
van 27.3.1985, blz. 1).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

44. Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter
bestrijding van mond- en klauwzeer (PB L 315 van 26.11.1985, blz. 11).
Artikel 16 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 16
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG (1) ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
hierna ÐcomitØ genoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

Artikel 17 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 17
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

45. Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de
bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

46. Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrijdingsmiddelen in en op granen (PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37).
De artikelen 11 bis en 11 ter komen te luiden als volgt:
ÐArtikel 11 bis
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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Artikel 11 ter
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.
In artikel 12 komen de leden 2, 3 en 4 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
47. Richtlijn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43).
De artikelen 11 bis en 11 ter komen te luiden als volgt:
ÐArtikel 11 bis
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
Artikel 11 ter
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
In artikel 12 komen de leden 2, 3 en 4 te luiden als volgt:
Ð2.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
48. Verordening (EEG) nr. 3528/86 van de Raad van 17 november 1986 betreffende de bescherming van de bossen in
de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging (PB L 326 van 21.11.1986, blz. 2).
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 7
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

49. Richtlijn 87/217/EEG van de Raad van 19 maart 1987 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van
het milieu door asbest (PB L 85 van 28.3.1987, blz. 40).
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 12
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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50. Beschikking 91/666/EEG van de Raad van 11 december 1991 betreffende de vorming van communautaire reserves
van mond- en klauwzeervaccins (PB L 368 van 31.12.1991, blz. 21).
Artikel 10 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 10
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 68/361/EEG (1) ingestelde Permanent Veterinair ComitØ,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

51. Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1).
Artikel 24 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 24
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een ÐaccijnscomitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Het ComitØ stelt zijn reglement van orde vast.
2. De maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van de artikelen 5, 7, 15 ter, 18, 19 en 23 worden volgens de
procedure van lid 3 vastgesteld.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

5. Naast de in lid 2 genoemde maatregelen bestudeert het ComitØ de kwesties die door de voorzitter worden
voorgelegd op diens eigen initiatief of op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat, en die betrekking
hebben op de toepassing van de communautaire bepalingen inzake accijnzen.
52. Verordening (EEG) nr. 443/92 van de Raad van 25 februari 1992 inzake financiºle en technische hulp en economische samenwerking met de ontwikkelingslanden in Latijns- Amerika en in Aziº (PB L 52 van 27.2.1992, blz. 1).
Artikel 15 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 15
1.
De Commissie zorgt voor het beheer van de financiºle en technische hulp en van de economische samenwerking.
2. De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
3. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
4.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op ØØn maand.

5. De Commissie stelt de lidstaten regelmatig en ten minste eenmaal per jaar in kennis van de informatie
waarover zij beschikt betreffende de reeds bekende sectoren, projecten en acties die uit hoofde van deze verordening
kunnen worden ondersteund.
6. Voorts worden in dit comitØ, door uitwisseling van informatie, de acties voor de communautaire samenwerking gecoördineerd met de bilaterale hulpacties van de lidstaten.

26.3.2002

NL

26.3.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

53. Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor
het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
en tot oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1).
Artikel 72 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 72
1.

Wanneer de in dit artikel vervatte procedure moet worden gevolgd, wordt de Commissie bijgestaan door:

 het Permanent ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bij aangelegenheden die verband houden
met geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
 het Permanent ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, bij aangelegenheden die verband
houden met geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten
en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 73 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 73
1.

Wanneer de in dit artikel vervatte procedure moet worden gevolgd, wordt de Commissie bijgestaan door:

 het Permanent ComitØ voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bij aangelegenheden die verband houden
met geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
 het Permanent ComitØ voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, bij aangelegenheden die verband
houden met geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten
en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

54. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 11 van
14.1.1994, blz. 1).
In artikel 141 komt lid 2 te luiden als volgt:
ÐWanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6,
van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
55. Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van
1.9.1994, blz. 1).
Artikel 115 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 115
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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56. Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de
extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit
voortvloeiende handelingen (PB L 309 van 29.11.1996, blz. 1).
Artikel 8 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 8
1.
Voor de toepassing van artikel 7, onder b) en c), 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 lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee weken.

57. Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de
administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met
het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1).
In artikel 43 komen de leden 1 en 2 te luiden als volgt:
Ð1. De Commissie wordt bijgestaan door een comitØ, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
58. Beschikking 98/253/EG van de Raad van 30 maart 1998 tot aanneming van een communautair meerjarenprogramma om de totstandbrenging van de informatiemaatschappij in Europa te stimuleren (ÐInformatiemaatschappij)
(PB L 107 van 7.4.1998, blz. 10).
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 6
1.
Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
2.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

59. Verordening (EG) nr. 976/1999 van de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitvoering van niet onder de ontwikkelingssamenwerking vallende communautaire acties die binnen het kader
van het communautaire samenwerkingsbeleid een bijdrage leveren tot de algemene doelstelling van ontwikkeling
en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede tot de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in derde landen (PB L 120 van 8.5.1999, blz. 8).
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
ÐArtikel 14
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comitØ, hierna ÐComitØ mensenrechten en democratie genoemd, van
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 975/1999, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten
door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de in artikel 5 van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.
3.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit nr. 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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