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I
(Mededelingen)

COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
16 april 2004
(2004/C 93/01)
1 euro =
Munteenheid

Koers

1,1932

Munteenheid

Koers

LVL

Letlandse lat

0,6498

MTL

Maltese lira

0,4254
4,7769

USD

US-dollar

JPY

Japanse yen

DKK

Deense kroon

7,4442

PLN

Poolse zloty

GBP

Pond sterling

0,6684

ROL

Roemeense leu

SEK

Zweedse kroon

9,2072

SIT

Sloveense tolar

CHF

Zwitserse frank

1,5541

SKK

Slovaakse koruna

ISK

IJslandse kroon

TRL

Turkse lira

129,49

87,30

40 781
238,41
40,235
1 624 833

NOK

Noorse kroon

8,282

AUD

Australische dollar

1,6191

BGN

Bulgaarse lev

1,9466

CAD

Canadese dollar

1,608

CYP

Cypriotische pond

0,586

HKD

Hongkongse dollar

9,3057

CZK

Tsjechische koruna

32,404

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,8756

EEK

Estlandse kroon

15,6466

SGD

Singaporese dollar

2,0078

HUF

Hongaarse forint

KRW

Zuid-Koreaanse won

LTL

Litouwse litas

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

252,44
3,4527

___________
(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

1 384,71
7,7972
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Inleiding van een procedure voor een tussentijdse herziening van de antidumpingmaatregelen die
van toepassing zijn op kaliumchloride uit Rusland
(2004/C 93/02)
De Commissie heeft een verzoek ontvangen om een tussentijdse herzieningsprocedure in te leiden op grond van artikel
11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1972/2002 (2)
(hierna „de basisverordening” genoemd).

Bij het onderzoek zal worden onderzocht of de bestaande
maatregelen ten aanzien van de indiener van het verzoek moeten worden gehandhaafd, gewijzigd of afgeschaft.
a) Vragenlijsten

1. Indiener van het verzoek
Het verzoek werd ingediend door JSC Silvinit, een Russische
exporteur.
2. Product
Het verzoek heeft betrekking op kaliumchloride, hetzij zonder
toegevoegde meststoffen of met toegevoegde meststoffen in
speciale samenstellingen, ingedeeld onder de GN-codes
3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90, ex 3105 20 10, ex
3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91, ex 3105 90 99
(„het betrokken product”), uit Rusland. De GN-codes worden
slechts ter informatie vermeld.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek
nodig heeft, zal de Commissie een vragenlijst toezenden aan
de indiener van het verzoek en aan de Russische autoriteiten. De antwoorden op de vragenlijst en bewijsmateriaal
moet binnen de in punt 6 a) vermelde termijn door de
Commissie zijn ontvangen.
b) Het schriftelijk en mondeling verstrekken van informatie
Alle belanghebbenden worden hierbij uitgenodigd hun
standpunt uiteen te zetten en andere gegevens dan de antwoorden op de vragenlijst en het nodige bewijsmateriaal toe
te zenden. Deze informatie en het bewijsmateriaal moeten
binnen de onder punt 6 a) genoemde termijn door de Commissie zijn ontvangen.

3. Thans geldende maatregelen
Momenteel zijn op het betrokken product uit Rusland definitieve antidumpingrechten van toepassing die werden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 3068/92 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 969/2000 (4).
4. Motivering
Het verzoek op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening is gebaseerd op door de indiener verstrekt bewijsmateriaal dat de omstandigheden waarin de antidumpingmaatregelen werden genomen zijn gewijzigd en dat deze wijzigingen van blijvende aard zijn.
De indiener van het verzoek heeft bewijsmateriaal voorgelegd
waaruit blijkt dat er geen sprake is van dumping wanneer een
vergelijking wordt gemaakt van de normale waarde, gebaseerd
op zijn kosten/binnenlandse prijzen, met zijn prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap. Om de gevolgen van dumping
teniet te doen is het daarom niet meer nodig de antidumpingmaatregelen — die op de vroeger vastgestelde dumpingmarge
zijn gebaseerd — op het huidige niveau te handhaven.
5. Procedure voor de vaststelling van dumping
Na overleg in het Raadgevend Comité is de Commissie tot de
conclusie gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is om een
tussentijdse herzieningsprocedure in te leiden. Zij heeft derhalve, op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening,
een onderzoek geopend dat beperkt zal zijn tot een onderzoek
naar dumping wat de indiener van het verzoek betreft.
(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

56 van 6.3.1996, blz. 1.
305 van 7.11.2002, blz. 1.
308 van 24.10.1992, blz. 41.
112 van 11.5.2000, blz. 4.

Bovendien kan de Commissie de belanghebbenden horen die
hierom schriftelijk verzoeken en die kunnen aantonen dat er
bijzondere redenen zijn om hen te horen. Dit verzoek moet
binnen de in punt 6 b) vermelde termijn zijn ingediend.
6. Termijnen
a) Om zich aan te melden en antwoorden op de vragenlijst en andere
gegevens toe te zenden
Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun
opmerkingen rekening wordt gehouden, moeten binnen
veertig dagen na de bekendmaking van dit bericht in het
Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders vermeld,
contact met de Commissie opnemen, hun standpunt uiteenzetten en de antwoorden op de vragenlijst en eventuele
andere gegevens doen toekomen. Er wordt op gewezen
dat de meeste in de basisverordening vermelde procedurerechten slechts kunnen worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de genoemde termijn bij de Commissie aanmeldt.
b) Om een mondeling onderhoud aan te vragen
Binnen dezelfde termijn van veertig dagen kunnen belanghebbenden ook vragen door de Commissie te worden gehoord.
7. Schriftelijke opmerkingen, antwoorden op de
vragenlijst en andere correspondentie
Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk worden
ingediend (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer van de betrokkene.
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Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de in dit bericht gevraagde informatie, antwoorden op de vragenlijst en
correspondentie die op vertrouwelijke basis worden verstrekt,
moeten van het opschrift „Limited” (1) zijn voorzien en moeten,
overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening, vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie waarop is vermeld „For inspection by interested parties”.

C 93/3

B-1049 Brussel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

8. Medewerking
Indien belanghebbenden binnen de gestelde termijnen geen
toegang geven tot de nodige informatie, deze anderszins niet
verstrekken of het onderzoek ernstig belemmeren, kunnen,
overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, op grond
van de beschikbare gegevens conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.

Correspondentieadres van de Commissie
Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
Directoraat B
J-79 5/16

(1) Dit betekent dat de documenten slechts voor intern gebruik zijn
bestemd en beschermd zijn in de zin van artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en van de Raad
(PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Deze documenten zijn vertrouwelijk op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 384/96
van de Raad (PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1) en artikel 6 van de
WTO-Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van artikel VI van
de GATT 1994 (Antidumpingovereenkomst).

De Commissie kan de verstrekte informatie, indien deze onjuist
of misleidend blijkt, buiten beschouwing laten en gebruik maken van de beschikbare gegevens overeenkomstig artikel 18
van de basisverordening. Indien een belanghebbende geen of
slechts gedeeltelijk medewerking verleent, en de bevindingen
daarom op de beschikbare gegevens worden gebaseerd, kunnen
de resultaten voor hem minder gunstig zijn dan wanneer hij
wel medewerking had verleend.

Inleiding van een procedure voor een tussentijdse herziening van de antidumpingmaatregelen die
van toepassing zijn op kaliumchloride uit Rusland
(2004/C 93/03)
De Commissie heeft een verzoek ontvangen om een tussentijdse herzieningsprocedure in te leiden op grond van artikel
11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1972/2002 (2)
(hierna „de basisverordening” genoemd).
1. Indiener van het verzoek
Het verzoek werd ingediend door JSC Uralkali, een Russische
exporteur.
2. Product
Het verzoek heeft betrekking op kaliumchloride, hetzij zonder
toegevoegde meststoffen of met toegevoegde meststoffen in
speciale samenstellingen, ingedeeld onder de GN-codes
3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90, ex 3105 20 10, ex
3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91, ex 3105 90 99
(„het betrokken product”), uit Rusland. De GN-codes worden
slechts ter informatie vermeld.
3. Thans geldende maatregelen

4. Motivering
Het verzoek op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening is gebaseerd op door de indiener verstrekt bewijsmateriaal dat de omstandigheden waarin de antidumpingmaatregelen werden genomen zijn gewijzigd en dat deze wijzigingen van blijvende aard zijn.

De indiener van het verzoek heeft bewijsmateriaal voorgelegd
waaruit blijkt dat er geen sprake is van dumping wanneer een
vergelijking wordt gemaakt van de normale waarde, gebaseerd
op zijn kosten/binnenlandse prijzen, met zijn prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap. Om de gevolgen van dumping
teniet te doen is het daarom niet meer nodig de antidumpingmaatregelen — die op de vroeger vastgestelde dumpingmarge
zijn gebaseerd — op het huidige niveau te handhaven.

5. Procedure voor de vaststelling van dumping

Momenteel zijn op het betrokken product uit Rusland definitieve antidumpingrechten van toepassing die werden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 3068/92 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 969/2000 (4).

Na overleg in het Raadgevend Comité is de Commissie tot de
conclusie gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is om een
tussentijdse herzieningsprocedure in te leiden. Zij heeft derhalve, op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening,
een onderzoek geopend dat beperkt zal zijn tot een onderzoek
naar dumping wat de indiener van het verzoek betreft.

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

Bij het onderzoek zal worden onderzocht of de bestaande
maatregelen ten aanzien van de indiener van het verzoek moeten worden gehandhaafd, gewijzigd of afgeschaft.

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

56 van 6.3.1996, blz. 1.
305 van 7.11.2002, blz. 1.
308 van 24.10.1992, blz. 41.
112 van 11.5.2000, blz. 4.
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a) Vragenlijsten
Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek
nodig heeft, zal de Commissie een vragenlijst toezenden aan
de indiener van het verzoek en aan de Russische autoriteiten. De antwoorden op de vragenlijst en bewijsmateriaal
moet binnen de in punt 6 a) vermelde termijn door de
Commissie zijn ontvangen.
b) Het schriftelijk en mondeling verstrekken van informatie
Alle belanghebbenden worden hierbij uitgenodigd hun
standpunt uiteen te zetten en andere gegevens dan de antwoorden op de vragenlijst en het nodige bewijsmateriaal toe
te zenden. Deze informatie en het bewijsmateriaal moeten
binnen de onder punt 6 a) genoemde termijn door de Commissie zijn ontvangen.
Bovendien kan de Commissie de belanghebbenden horen die
hierom schriftelijk verzoeken en die kunnen aantonen dat er
bijzondere redenen zijn om hen te horen. Dit verzoek moet
binnen de in punt 6 b) vermelde termijn zijn ingediend.
6. Termijnen
a) Om zich aan te melden en antwoorden op de vragenlijst en andere
gegevens toe te zenden
Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun
opmerkingen rekening wordt gehouden, moeten binnen
veertig dagen na de bekendmaking van dit bericht in het
Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders vermeld,
contact met de Commissie opnemen, hun standpunt uiteenzetten en de antwoorden op de vragenlijst en eventuele
andere gegevens doen toekomen. Er wordt op gewezen
dat de meeste in de basisverordening vermelde procedurerechten slechts kunnen worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de genoemde termijn bij de Commissie aanmeldt.
b) Om een mondeling onderhoud aan te vragen
Binnen dezelfde termijn van veertig dagen kunnen belanghebbenden ook vragen door de Commissie te worden gehoord.

17.4.2004

7. Schriftelijke opmerkingen, antwoorden op de
vragenlijst en andere correspondentie
Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk worden
ingediend (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer van de betrokkene.
Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de in dit bericht gevraagde informatie, antwoorden op de vragenlijst en
correspondentie die op vertrouwelijke basis worden verstrekt,
moeten van het opschrift „Limited” (1) zijn voorzien en moeten,
overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening, vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie waarop is vermeld „For inspection by interested parties”.
Correspondentieadres van de Commissie
Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
Directoraat B
J-79 5/16
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.
8. Medewerking
Indien belanghebbenden binnen de gestelde termijnen geen
toegang geven tot de nodige informatie, deze anderszins niet
verstrekken of het onderzoek ernstig belemmeren, kunnen,
overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, op grond
van de beschikbare gegevens conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.
De Commissie kan de verstrekte informatie, indien deze onjuist
of misleidend blijkt, buiten beschouwing laten en gebruik maken van de beschikbare gegevens overeenkomstig artikel 18
van de basisverordening. Indien een belanghebbende geen of
slechts gedeeltelijk medewerking verleent, en de bevindingen
daarom op de beschikbare gegevens worden gebaseerd, kunnen
de resultaten voor hem minder gunstig zijn dan wanneer hij
wel medewerking had verleend.

(1) Dit betekent dat de documenten slechts voor intern gebruik zijn
bestemd en beschermd zijn in de zin van artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en van de Raad
(PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Deze documenten zijn vertrouwelijk op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 384/96
van de Raad (PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1) en artikel 6 van de
WTO-Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van artikel VI van
de GATT 1994 (Antidumpingovereenkomst).
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Mededeling van de Commissie betreffende de aanbeveling van de Commissie van 21 oktober 2003
inzake handhaving op het gebied van verkeersveiligheid
(2004/C 93/04)
(Voor de EER relevante tekst)
A. INLEIDING

1. Jaarlijks komen in de Europese Unie meer dan 40 000
mensen in het verkeer om. In het Witboek — Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen (1)
heeft de Commissie een halvering van het aantal slachtoffers tegen het jaar 2010 als algemene doelstelling voor
de verkeersveiligheid opgenomen.

2. De Commissie heeft onlangs een Europees actieprogramma
voor verkeersveiligheid (2) vastgesteld dat voorziet in operationele maatregelen om deze doelstelling te bereiken. In
het actieprogramma worden drie actiegebieden vermeld:
gedrag van weggebruikers, voertuigveiligheid en verbetering van de wegeninfrastructuur; de maatregelen op deze
drie gebieden vullen elkaar aan.

3. De in deze aanbeveling voorgestelde handhavingsmaatregelen voor verbetering van het weggedrag zijn zeer geschikt
om het aantal verkeersdoden en -gewonden snel terug te
brengen, maar maatregelen voor een veiliger infrastructuur
(met name wegen en tunnels) en maatregelen op het gebied van voertuigtechnologie kunnen op langere termijn
eveneens tot een verbetering van de verkeersveiligheid leiden. De mededeling van de Commissie — Informatie- en
communicatietechnologie voor veilige en intelligente voertuigen (3) past binnen deze laatste aanpak.

4. Wat weggedrag betreft blijkt uit de beschikbare gegevens (4) dat overdreven snelheid, rijden onder invloed van
alcohol en het niet dragen van de veiligheidsgordel de
hoofdoorzaken zijn van ongevallen met dodelijke afloop.

5. Hardrijders veroorzaken ongeveer eenderde van alle ongevallen met ernstige of dodelijke afloop in de Europese
Unie; door het aantal snelheidsovertredingen te beperken
zouden jaarlijks 11 000 levens kunnen worden gespaard
(1)
(2)
(3)
(4)

COM(2001) 370 van 12.9.2001.
COM(2003) 311 van 2.6.2003.
COM(2003) 542 def. van 15.9.2003.
Bijv: onderzoekprojecten GADGET (2000) en ESCAPE (2003); verslag „Police enforcement strategies to reduce traffic casualties in
Europe” (strategieën voor politiehandhaving ter vermindering van
het aantal verkeersslachtoffers in Europa) (mei 1999), Europese
Raad voor de Verkeersveiligheid (European Transport Safety Council), hierna ETSC; SUNflower: een vergelijkend onderzoek van de
ontwikkeling van de verkeersveiligheid in Zweden, het Verenigd
Koninkrijk en Nederland (2002).

en zou het aantal gewonden met 180 000 kunnen worden
verminderd (5).

6. Dronken chauffeurs maken ongeveer 10 000 dodelijke
slachtoffers per jaar in de EU (6).

7. Hoewel het dragen van de veiligheidsgordel bij een EUrichtlijn (7) verplicht is gesteld, zijn in 1996 (8) 10 000
inzittenden van auto's omgekomen doordat zij geen gordel
om hadden.

8. Ook al kunnen deze aantallen doden (11 000, 10 000 en
10 000) niet zomaar bij elkaar worden opgeteld (vaak is
een dodelijk ongeval te wijten aan meerdere oorzaken
tegelijk), zou door het terugdringen van deze drie hoofdoorzaken van ongevallen met dodelijke afloop al meer dan
de helft kunnen worden gehaald van de daling van het
aantal verkeersdoden met 50 % die als algemene doelstelling voor het verkeersveiligheidsbeleid is vastgesteld.

B. SITUATIE IN DE LIDSTATEN

9. Voor het dragen van de veiligheidsgordel zijn geharmoniseerde regels vastgesteld, maar voor rijden onder invloed
van alcohol (9) is dit niet gelukt. In de sector commercieel
vervoer over de weg is EU-wetgeving inzake de toepassing
en het gebruik van snelheidsbegrenzers van kracht waarbij
de maximumsnelheid van bepaalde categorieën bussen en
vrachtwagens wordt beperkt (10); pogingen om te komen
tot geharmoniseerde regels inzake de maximumsnelheid
van bussen en vrachtwagens op het gehele openbare
wegennet zijn echter mislukt (11).
(5) ETSC-verslag „Reducing traffic injuries resulting from excess and
inappropriate speed” (vermindering van verkeersletsels die het gevolg zijn van te hoge of onaangepaste snelheid), januari 1995:
daarin wordt gesteld dat door een verlaging van de gemiddelde
snelheid met 5 km/uur in de EU jaarlijks ruim 11 000 verkeersdoden minder zouden vallen (gebaseerd op IRTAD, 1994).
(6) Aanbeveling van de Commissie van 17.1.2001 (PB C 48/2), punt
1.2.2.
(7) Richtlijn 91/671/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het verplichte
gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5
ton (PB L 373, blz. 26).
(8) ETSC-verslag over politiehandhaving, mei 1999.
(9) COM(88) 707 def.
10
( ) Richtlijn 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het
gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde
categorieën motorvoertuigen (PB L 244 van 30.9.1993, blz. 34),
gewijzigd bij Richtlijn 2002/85/EG van het Europees Parlement en
de Raad (PB L 327 van 4.12.2002, blz. 8).
(11) COM(88) 706 def.
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10. Wanneer de prestaties van de verschillende lidstaten op het
gebied van verkeersveiligheid worden getoetst aan hun
nationale regelgeving, blijkt echter dat harmonisering
geen wondermiddel is voor het terugdringen van het aantal
verkeersdoden. De drie hoofdoorzaken van dodelijke ongevallen, overdreven snelheid, rijden onder invloed van
alcohol en het niet dragen van de veiligheidsgordel, zijn
namelijk overtredingen van bestaande regels. Landen die er
beter in slagen het aantal verkeersdoden omlaag te brengen
doen kennelijk meer hun best die regels te doen naleven,
en dit leidt tot een effectievere preventie en zodoende ook
tot minder ongevallen met dodelijke afloop (1). Dit kan
worden geïllustreerd aan de hand van de volgende voorbeelden.

11. De nationale regels verschillen wat overdreven snelheid en
rijden onder invloed van alcohol betreft. Wat dit laatste
aspect aangaat en meer bepaald het maximale alcoholgehalte in het bloed, worden de grootste verschillen in regelgeving geconstateerd tussen Zweden (0,02 %) en het Verenigd Koninkrijk (0,08 %). Wanneer we echter kijken naar
het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in beide
landen in het jaar 2000 (60 in het Verenigd Koninkrijk
en 65 in Zweden), blijkt dat deze landen toch het beste
presteerden, terwijl in Griekenland en Portugal, waar een
maximum van 0,05 % geldt, dit aantal 196 resp. 187 bedroeg.

12. De verschillen in maximumsnelheid blijken al evenmin
bepalend te zijn voor de prestaties: zo vielen in Luxemburg, waar de maximumsnelheid met 90 km/uur vrij laag
is, per miljoen inwoners 155 verkeersdoden op secundaire
wegen, terwijl dit in Duitsland, met een maximumsnelheid
van 100 km/uur, maar 91 was.
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men een belemmering voor het vrije verkeer van goederen,
diensten en personen binnen de Europese Unie. De hier
aanbevolen handhavingsmaatregelen kunnen deze verschillen drastisch verkleinen.

15. Aangezien van een betere handhaving met betrekking tot
de drie bovenvermelde verkeersovertredingen een maximaal effect op het terugdringen van het aantal verkeersdoden wordt verwacht, wordt in deze aanbeveling alleen
aan dit aspect aandacht besteed en blijven andere kwesties,
zoals het gebruik van mobiele telefoons, het dragen van
een helm, „bumperkleven” en andere vormen van onveilig
gedrag buiten beschouwing. Op de naleving van de inzake
deze kwesties geldende regels moet uiteraard verder worden toegezien, maar de nadruk moet wel komen te liggen
op de drie hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen. Uit de kosten-batenanalyse die is uitgevoerd op basis
van met deze aanbeveling vergelijkbare voorstellen is gebleken dat deze in de EU op jaarbasis voor een totale
vermindering van het aantal doden met 14 071 en van
het aantal gewonden met 679 258 zouden zorgen en
een nettowinst van 37,15 miljard EUR of 0,44 % van het
BNP zouden opleveren (2). Men dient zich wel te realiseren
dat daarbij is uitgegaan van de aanname dat er geen overlapping is tussen de op de drie betrokken gebieden behaalde winst. In werkelijkheid zal er wel sprake zijn van
enige overlapping, aangezien chauffeurs bij ongevallen
twee of alledrie de gedragskenmerken kunnen vertonen
die de maatregelen beogen te bestrijden; het is echter onmogelijk na te gaan hoe groot die overlap zal zijn en in
hoeverre deze een negatief effect zal hebben op het aantal
gespaarde levens (3).

14. De grote verschillen in prestaties op het gebied van verkeersveiligheid, die worden geïllustreerd door het feit dat
het risico om in een verkeersongeval het leven te laten in
sommige lidstaten driemaal hoger is dan in andere, vor-

16. Wat betreft rijden onder invloed van drugs en medicijnen,
is bekend dat dit een steeds groter probleem wordt voor de
verkeersveiligheid. Ten aanzien van dit aspect kunnen echter nog geen voorstellen worden gedaan die even concreet
en op verbetering van de handhaving gericht zijn als voor
de drie aspecten die de kern van deze aanbeveling vormen;
de reden hiervoor is dat er met betrekking tot de combinatie drugs/medicijnen en autorijden nog veel onzekere
factoren zijn, zoals definitieproblemen, het ontbreken van
grenswaarden en van effectieve detectieapparatuur.
Daarom bevat het standaardformulier in de bijlage bij de
aanbeveling een aantal vragen die bedoeld zijn om de
Commissie informatie te verschaffen over de juridische
en feitelijke situatie met betrekking tot rijden onder invloed van drugs en medicijnen in de lidstaten. Afhankelijk
van de informatie die zo kan worden ingewonnen zullen
later concretere maatregelen worden voorgesteld.

(1) Dit wordt bevestigd door een verslag van de Europese Raad voor de
Verkeersveiligheid (ETSC) van september 1999: „Police enforcement
strategies to reduce road casualties in Europe: case study contributions” (strategieën voor politiehandhaving ter vermindering van het
aantal verkeersslachtoffers in Europa: case studies). Op basis van de
analyse van een grote hoeveelheid informatie wordt daarin geconcludeerd dat een effectieve politiehandhaving een daling met 50 %
van het aantal verkeersongevallen waarbij doden of gewonden vallen kan opleveren. In het verslag wordt vooral aandacht besteed aan
overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol en het niet
dragen van de veiligheidsgordel.

(2) „Cost-benefit analysis of road safety improvements” (kosten-batenanalyse van verbeteringen van de verkeersveiligheid) door ICF Consulting en het Imperial College Centre for Transport Studies, Londen, 12 juni 2003 (hierna de ICF-studie): vermindering van het
aantal doden door overdreven snelheid met 5 840, van het aantal
doden door het niet dragen van de veiligheidsgordel met 4 343
(uitgaande van een gordelgebruik van 100 %) en van het aantal
doden door rijden onder invloed van alcohol met 3 888 (blz. v).
(3) Wat dit betreft wordt op basis van een aantal zeer algemene aannames in de studie uitgegaan van een besparing van slechts 0,40 %
van het BNP in het ongunstigste geval (blz. vi).

13. Tenslotte lijkt het feit dat het dragen van de veiligheidsgordel krachtens de EU-wetgeving in alle lidstaten verplicht
is geenszins voldoende om te voorkomen dat nog steeds
mensen in het verkeer omkomen doordat zij zonder gordel
reden (zie punt 7) en ook is bekend dat het gordelgebruik
in sommige lidstaten veel hoger is dan in andere.
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C. EEN SAMENHANGEND HANDHAVINGSPAKKET VOOR DE
EUROPESE UNIE

17. In de sector commercieel vervoer over de weg is de handhaving reeds geharmoniseerd, zij het dat de huidige regels
moeten worden aangescherpt. Richtlijn 88/599/EEG van
de Raad (1) betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer en Verordening (EEG) nr.
3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, Richtlijn 95/50/EG van de Raad (2) betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg en Richtlijn 2000/30/EG
van het Europees Parlement en de Raad (3) betreffende de
technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen
die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer, hebben
betrekking op verschillende aspecten van de handhaving
van de regelgeving in de sector commercieel vervoer over
de weg. Met name Richtlijn 88/599/EEG, het oudste van
deze drie handhavingsinstrumenten, lijkt in de praktijk
onvoldoende effectief te zijn. Om deze situatie te verbeteren heeft de Commissie tegelijk met dit voorstel bij het
Parlement en de Raad eveneens een voorstel voor een
richtlijn ingediend die de effectiviteit van de regels inzake
controles en handhaving in de sector commercieel vervoer
over de weg moet vergroten.

18. Dit voorstel met betrekking tot het commerciële vervoer
over de weg en het onderhavige voorstel voor handhavingsmaatregelen op het gebied van de algemene verkeersveiligheid zijn bedoeld om samen een coherent pakket te vormen waarmee de handhaving kan worden aangepakt en dat ten doel heeft het aantal verkeersdoden op de
Europese wegen drastisch terug te brengen (het zogenoemde handhavingspakket). De in het onderhavige voorstel vervatte maatregelen hebben betrekking op zowel het
particuliere als het commerciële vervoer. Weliswaar kunnen er verschillen bestaan in de mate waarin de drie betrokken problemen — overdreven snelheid, rijden onder
invloed van alcohol en het niet gebruiken van de veiligheidsgordel — relevant zijn voor de bestuurders van personenauto's enerzijds en commerciële voertuigen anderzijds, maar de beste resultaten zullen ongetwijfeld worden
behaald door alle voertuigen onder de regeling te laten
vallen. Zowel personenauto's als commerciële voertuigen
bezondigen zich wel eens aan te snel rijden, de laatste
categorie met name op secundaire wegen en in de steden,
waar de maximumsnelheid lager is dan de snelheid die kan
worden gehaald door met een snelheidsbegrenzer uitgeruste voertuigen. Rijden onder invloed van alcohol is
een groter probleem bij particuliere autobezitters dan in
de sector commercieel vervoer, maar voor het niet gebruiken van de veiligheidsgordel geldt dan weer het omgekeerde. Bovendien zijn de gevolgen van overdreven snelheid en dronken rijden over het algemeen ernstiger wanneer die overtredingen worden begaan door chauffeurs van
commerciële voertuigen, vanwege de grotere massa van die
voertuigen en de daardoor teweeggebrachte kracht in geval
van een botsing.
(1) PB L 325 van 29.11.1988, blz. 55.
(2) PB L 249 van 17.10.1995, blz. 35.
(3) PB L 203 van 10.8.2000, blz. 1.
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19. De toekomstige uitbreiding van de Europese Unie is een
nieuwe uitdaging voor de verkeersveiligheid. Over het algemeen is de situatie in de toetredingslanden slechter dan
in de huidige EU-lidstaten. Het aantal verkeersdoden lijkt
niet zeer hoog, maar dit zegt niet zoveel, aangezien het
aantal auto's en de verkeersdrukte aanzienlijk lager zijn
dan in de EU. Het is dus van belang dat de in het handhavingspakket voorgestelde maatregelen ook in de nieuwe
EU-lidstaten van toepassing zullen zijn.

20. De in deze aanbeveling voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op de resultaten van verschillende onderzoeksprojecten, studies en verslagen (4). Een recent vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in
de drie best presterende EU-landen, namelijk Zweden, het
Verenigd Koninkrijk en Nederland (de „SUN”-landen —
Sweden, UK, Netherlands), waarbij onder andere gekeken
is naar rijden onder invloed van alcohol en het gebruik
van de veiligheidsgordel, heeft de volgende conclusies opgeleverd: „De EU-doelstelling het aantal verkeersdoden in
2010 met 50 procent te verlagen vergeleken met 2000
houdt in dat de verkeerssterfte moet worden gehalveerd
tot 6,8 (per miljard voertuigkilometers) of 5,5 (per
100 000 inwoners), net iets minder dan de sterfte in de
SUN-landen in 2000. Het ziet er dan ook naar uit dat
alleen al door de in de SUN-landen getroffen verkeersveiligheidsmaatregelen in de hele EU toe te passen de EUdoelstelling voor 2010 al bijna zou worden gehaald”. De
onderstaande tabel bevat relevante gegevens over de SUNlanden en een aantal andere landen alsook het EU-gemiddelde (5).

Table 10.1

Fatality rates for SUN- and EU-countries, USA,
Australia and Japan

(source OECD-IRTAD database and estimates for the EU from
ETSC, 2002)
Per billion vehicle
kilometres

Per 100 000
inhabitants

Sweden

8,4

6,7

Great Britain

7,3

5,9

Netherlands

8,5

6,8

13,6

11,0

9,5

15,2

Australia

10,1

9,5

Japan

13,4

8,2

Fatality rate 2000

EU all 15 countries
USA

(4) Bijv. het GADGET-onderzoeksproject, meer bepaald hoofdstuk 4.5
over juridische maatregelen en handhaving (eindverslag 2000); het
ESCAPE-onderzoeksproject (Enhanced Safety Coming from Appropriate Police Enforcement — meer veiligheid door passende politiehandhaving) (2003), het VERA-onderzoeksproject (Video Enforcement for Road Authorities — videohandhaving voor wegenautoriteiten), dat in januari 2000 is afgerond; het SUNflower-project
(2002), diverse ETSC-studies en -verslagen.
(5) SUNflower-verslag, blz. 117.
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21. De verschillen in verkeersveiligheid tussen de EU-landen
zijn wellicht voor een deel te verklaren door verschillen
in geografie, klimaat, demografie, infrastructuur, cultuur en
temperament. Dergelijke verschillen zijn echter geen beletsel voor de toepassing van de beste praktijken op de drie
betrokken gebieden in alle lidstaten van de EU. De resultaten van een in dit verband uitgevoerde effectbeoordelingsstudie laten zien dat die beste praktijken op zodanige wijzen in alle lidstaten kunnen worden toegepast dat
de baten de kosten duidelijk overtreffen. De kosten-batenverhouding van toepassing van de bestaande beste
handhavingspraktijken in de hele EU bedraagt voor
overdreven snelheid tussen 5 en 6,8:1, voor rijden
onder invloed van alcohol tussen 3,8 en 8:1 en voor
het niet dragen van de veiligheidsgordel tussen 10 en
13:1. De verschillen in kosten-batenverhouding hebben onder andere te maken met het feit of al dan niet
rekening is gehouden met de onmiddellijke kosten van de
invoering van de nieuwe maatregelen en met de tijd die
verstrijkt tussen het doen van die uitgaven en het daadwerkelijk realiseren van de desbetreffende baten (1).
22. Daarom worden in deze aanbeveling maatregelen voorgesteld die gericht zijn op toepassing van de beste praktijken op elk van de betrokken gebieden in de hele Europese
Unie; deze maatregelen zijn geïnspireerd op het voorbeeld
van een of meer lidstaten of zijn gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Voor het verkrijgen
van de benodigde informatie zijn de beste praktijken op de
drie betrokken gebieden aan een nauwkeurig onderzoek
onderworpen, niet alleen in de SUN-landen, maar ook in
andere landen die op een of meer van die gebieden goede
resultaten hebben geboekt, zoals bijvoorbeeld Finland, dat
wat betreft de bestrijding van rijden onder invloed van
alcohol uitzonderlijk succesvol is geweest en waar jaarlijks
een van de drie chauffeurs wordt gecontroleerd (2). Om
een algemeen beeld te krijgen van de handhaving op de
drie gebieden die het onderwerp zijn van deze aanbeveling,
heeft de Commissie een studie uitgevoerd om feitelijke
informatie te verzamelen over regels, sancties en handhavingspraktijken in de verschillende lidstaten. Deze informatie is afkomstig van de antwoorden die door de bevoegde nationale instanties zijn gegeven op een uitgebreide
vragenlijst (3).
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— maatregelen voor het doen naleven van de maximumsnelheid: Zweden 17 %, Verenigd Koninkrijk 10 %, Nederland 10 %;
— maatregelen om het verplichte gebruik van veiligheidsgordels en kinderzitjes te doen naleven: Zweden 2 %,
Verenigd Koninkrijk 4 %, Nederland 8 %;
— maatregelen tegen rijden onder invloed van alcohol:
Zweden 3 %, Verenigd Koninkrijk 4 %, Nederland
5 % (4).
24. Ook in de best presterende landen kunnen dus nog aanzienlijke aantallen mensenlevens worden gespaard.
De belangrijkste algemene conclusies inzake verkeershandhaving in Europa van het ESCAPE-project zijn onder andere:
— onder het publiek bestaat brede steun voor handhaving;
— handhaving op basis van afschrikking is kosteneffectief;
— geautomatiseerde methodes zijn effectief; de nu gangbare oplossingen zijn achterhaald; de invoering van
geautomatiseerde methodes verloopt langzaam in de
meeste Europese landen en de autoriteiten staan terughoudend tegenover het gebruik ervan;
— handhaving vereist inzet en vasthoudendheid; innoverende methodes zijn vooral nodig om de besluitvormers te overtuigen van de noodzaak de handhavingsstrategieën op doelmatige wijze te implementeren;
— uit de inventarisatie van de behoeften blijkt dat meer
technologische hulp vereist is en dat vereenvoudigde
methodes moeten worden ontwikkeld om overtreders
op te sporen en te berechten;
— er bestaan grote verschillen in efficiëntie van de handhaving binnen Europa (5).
25. Al deze conclusies hebben op een of andere manier een rol
gespeeld bij de opstelling van de voorstellen in deze aanbeveling.

23. De voorgestelde maatregelen zijn bedoeld als minimumeisen: de lidstaten kunnen kiezen voor stringentere maatregelen. Met het oog op eventuele verbeteringen in de
SUN-landen zijn in het SUNflower-verslag maatregelen beschreven die in de periode 2000-2010 het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers naar schatting met de volgende percentages zouden kunnen doen afnemen:

26. Deze handhavingsinitiatieven kunnen in de toekomst ook
worden ondersteund door onderzoeksactiviteiten, met
name binnen het zesde kaderprogramma voor onderzoek
en ontwikkeling (bv. „Duurzaam oppervlaktevervoer” —
Toezicht op naleving van verkeersregels en rijvaardigheid
bestuurders).

(1) ICF-studie, resp. blz. 22/23, 28/29 en 34/35.
(2) ETSC-verslag over strategieën voor politiehandhaving ter vermindering van het aantal verkeersslachtoffers in Europa, mei 1999, blz. 9.
(3) Studie door Clifford Chance (mei 2003).

(4) SUNflower-verslag, blz. 137/138.
(5) ESCAPE, eindverslag, blz. 19/20.
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Uitnodiging tot het indienen van opmerkingen over de ontwerpverordening van de Commissie
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun in de
landbouw- en de visserijsector
(2004/C 93/05)
Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen kenbaar maken door deze binnen een maand vanaf de datum
van bekendmaking van deze ontwerpverordening aan het volgende adres te zenden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Landbouw
Eenheid H.2
L 130 05/126
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 296 76 72
E-mail: Agri-State-Aids@cec.eu.int

Ontwerpverordening van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van
het EG-Verdrag op de minimis-steun in de landbouw- en de visserijsector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei
1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op
bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (1), en met
name op artikel 2,
Na bekendmaking van de ontwerpverordening (2),
Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Krachtens Verordening (EG) nr. 994/98 is de Commissie
gemachtigd om bij verordening een drempel vast te stellen
beneden welke de steunmaatregelen worden geacht niet aan
alle criteria van artikel 87, lid 1, van het Verdrag te voldoen, en derhalve niet onder de aanmeldingsprocedure van
artikel 88, lid 3, van het Verdrag vallen.
(2) De Commissie heeft in een groot aantal beschikkingen de
artikelen 87 en 88 van het Verdrag toegepast en met name
het begrip „steun” in de zin van artikel 87, lid 1, van het
Verdrag verduidelijkt. Voorts heeft de Commissie, laatstelijk
in Verordening (EG) nr. 69/2001 (3) van de Commissie,
haar beleid vastgelegd ten aanzien van een van de minimis-plafond beneden hetwelk artikel 87, lid 1, van het
Verdrag kan worden geacht niet van toepassing te zijn.
Gelet op de bijzondere regels die in de sectoren landbouw
en visserij van toepassing zijn, en gezien het risico dat in
(1) PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.
(2) PB C . . .
(3) PB L 10 van 13.1.2001, blz. 30.

deze sectoren zelfs kleine steunbedragen aan de criteria van
artikel 87, lid 1, van het Verdrag voldoen, is Verordening
(EG) nr. 69/2001 niet van toepassing op deze sectoren.
(3) In het licht van de door de Commissie opgedane ervaring,
met name sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG)
nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking
van een aantal verordeningen (4) en de Communautaire
richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (5),
kan worden vastgesteld dat zeer kleine, in de landbouwsector toegekende steunbedragen niet voldoen aan de criteria
van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, mits aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Dit is het geval wanneer het bedrag van de door individuele producenten ontvangen steun
laag blijft en het totale bedrag van de aan de landbouwsector toegekende steun niet meer bedraagt dan een klein
percentage van de productiewaarde. De landbouwproductie
in de Europese Gemeenschap wordt normaliter gekenmerkt
door het feit dat een groot aantal zeer kleine producenten
onderling grotendeels verwisselbare producten produceren
in het kader van gemeenschappelijke marktordeningen. De
impact van kleine steunbedragen die in een bepaalde periode aan individuele producenten worden toegekend, moet
derhalve worden gerelateerd aan de productiewaarde van
de landbouw op sectorniveau in diezelfde periode. Dankzij
een plafond in de vorm van een bedrag per lidstaat, dat is
vastgesteld op basis van de productiewaarde van de landbouwsector, kan een consistente aanpak in alle lidstaten op
basis van een objectieve economische referentiewaarde
worden gewaarborgd. Teneinde de doorzichtigheid en de
rechtszekerheid te bevorderen, lijkt het passend de minimis-regel voor de landbouwsector in een verordening neer
te leggen.
(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.
(5) Gerectificeerde versie PB C 232 van 12.8.2000, blz. 19.
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(4) In het licht van de door de Commissie opgedane ervaring
bij de beoordeling van staatssteun in de visserijsector, met
name sinds de inwerkingtreding van de Communautaire
richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen
van de staten in de visserij- en aquacultuursector (1) en van
Verordening (EG) nr. 2782 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties
van de Gemeenschap in de visserijsector (2), kan worden
vastgesteld dat zeer kleine, in de visserijsector toegekende
steunbedragen niet voldoen aan de criteria van artikel 87,
lid 1, van het Verdrag, mits aan bepaalde voorwaarden is
voldaan. Gezien de overeenkomsten tussen de productiepatronen in de landbouwsector en die in de visserijsector, is
aan die voorwaarden ook voldaan wanneer het bedrag van
de door een onderneming in de visserijsector ontvangen
steun gering is en terzelfder tijd het totale bedrag van de
in de visserijsector verleende steun een gering percentage
van de productiewaarde van de visserij niet overschrijdt.
Teneinde de doorzichtigheid en de rechtszekerheid te bevorderen, lijkt het passend de minimis-regel voor de visserijsector in een verordening neer te leggen.

(5) Gelet op de Overeenkomst inzake de landbouw (3) van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) mag deze verordening
geen vrijstelling verlenen voor exportsteun of steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde
producten worden begunstigd. De lidstaten zijn verplicht af
te zien van toekenning van steun die in strijd is met de
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Steun ter
compensatie van de kosten van deelname aan handelsbeurzen of van studies of adviesdiensten die noodzakelijk zijn
voor het lanceren van een nieuw of een bestaand product
op een nieuwe markt, is in de regel geen exportsteun. Op
grond van de jurisprudentie van het Europees Hof van
Justitie moeten de lidstaten, wanneer de Gemeenschap
een regeling voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijke marktordening in een bepaalde landbouwsector heeft vastgesteld, zich onthouden van elke maatregel die
daarvan afwijkt of er inbreuk op maakt (4). Deze verordening mag dan ook niet van toepassing zijn op steun waarvan het bedrag is vastgesteld op basis van de prijs of de
hoeveelheid op de markt gebrachte producten.

(6) In het licht van de ervaring van de Commissie kan worden
gesteld dat steun waarvan het bedrag over een periode van
drie jaar niet meer bedraagt dan 3 000 EUR per, voorzover
het totale bedrag van de aan alle bedrijven over een periode
van drie jaar verleende steun onder een door de Commissie
op ongeveer 0,3 % van de landbouw- of de visserijproductie voor [2001] vast te stellen plafond blijft, het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloedt en/of
(1) PB C 19 van 20.1.2001, blz. 7.
(2) PB L 337 van 30.12.1999, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2369/2002 (PB L 358 van 31.12.2002,
blz. 49).
(3) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22.
(4) Zaak C-113/2000, Spanje/Commissie, HJEG 2002, blz. I-07601,
punt 73.
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de mededinging niet vervalst of dreigt te vervalsen, zodat
deze steun niet onder artikel 87, lid 1, van het Verdrag valt.
Aangezien het gaat om een voortschrijdende periode van
drie jaar, moet bij elke nieuwe verlening van de minimissteun het totale bedrag van de in de voorgaande drie jaar
verleende minimis-steun in aanmerking worden genomen.
De minimis-steun wordt geacht te zijn verleend op het
tijdstip waarop de begunstigde een wettelijke aanspraak
op de steun verwerft. De minimis-regel laat de mogelijkheid
onverlet dat ondernemingen voor hetzelfde project ook
staatssteun ontvangen die door de Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt.

(7) Ter wille van de doorzichtigheid, de gelijke behandeling en
de juiste toepassing van het minimis-plafond is het passend
te bepalen dat de lidstaten dezelfde berekeningsmethode
moeten toepassen. Om de berekening te vergemakkelijken
en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 69/2001,
dient te worden bepaald dat wanneer steun in een andere
vorm dan een subsidie wordt verleend, het steunbedrag in
zijn brutosubsidie-equivalent moet worden omgerekend. Bij
de berekening van het subsidie-equivalent van in termijnen
uitgekeerde steun en steun in de vorm van een zachte
lening dienen de marktrentevoeten te worden toegepast
die gelden op het ogenblik waarop de steun wordt verleend. Met het oog op een eenvormige, doorzichtige en
eenvoudige toepassing van de staatssteunregels dienen
voor de toepassing van deze verordening de referentierentevoeten als marktrentevoet te gelden, met dien verstande dat
in het geval van een zachte lening daarvoor op de gebruikelijke wijze een zekerheid moet worden gesteld en de
lening geen abnormale risico's mag meebrengen. De referentierentevoeten dienen op geregelde tijdstippen door de
Commissie op basis van objectieve criteria te worden vastgesteld en in het Publicatieblad van de Europese Unie en op
internet te worden bekendgemaakt.

(8) De Commissie is verplicht erop toe te zien dat de staatssteunregels worden nageleefd en met name dat, wanneer
op grond van de minimis-regel steun wordt verleend, de
desbetreffende voorwaarden in acht worden genomen.
Overeenkomstig het in artikel 10 van het Verdrag neergelegde samenwerkingsbeginsel moeten de lidstaten de vervulling van deze taak vergemakkelijken door de nodige
maatregelen te treffen om te waarborgen dat het totale
bedrag van de op grond van de minimis-regel verleende
steun over een periode van drie jaar niet meer bedraagt
dan het plafond van 3 000 EUR per begunstigde en het
algemene, door de Commissie op basis van de waarde van
de productiewaarde van de landbouw of de visserij per
lidstaat vastgestelde plafond. Hiertoe is het dienstig dat de
lidstaten bij het verlenen van de minimis-steun de betrokken onderneming meedelen dat de verleende steun de minimis-steun is, volledige informatie krijgen over andere in de
laatste drie jaar ontvangen minimis-steun, en nauwkeurig
nagaan of het minimis-plafond door de nieuwe minimissteun niet zal worden overschreden. Bij wijze van alternatief kan de inachtneming van het plafond ook worden
gegarandeerd door middel van een centraal register.
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(9) Gezien de ervaring van de Commissie, en met name de
frequentie waarmee het doorgaans nodig is het staatssteunbeleid te herzien, dient de geldigheidsduur van deze verordening te worden beperkt. Ingeval de geldigheidsduur
van deze verordening mocht verstrijken zonder dat zij is
verlengd, dienen de lidstaten voor de onder deze verordening vallende minimis-steunregelingen te beschikken over
een aanpassingsperiode van zes maanden. Met het oog op
de rechtszekerheid moet het effect van deze verordening op
steun die is verleend vóór de inwerkingtreding van deze
verordening, worden verduidelijkt,

C 93/11

4. „ondernemingen in de visserijsector”: ondernemingen die
werkzaam zijn op het gebied van de productie, de verwerking en de afzet van visserijproducten;
5. „visserijproducten”: producten van de visvangst op zee en in
de binnenwateren en van de aquacultuur, die zijn opgenomen in de lijst van artikel 1 van Verordening (EG) nr.
104/2000 (2);
6. „verwerking en afzet van een visserijproduct”: alle activiteiten, met name handling, behandeling, verwerking en distributie, tussen het tijdstip van aanlanding of oogst en het
stadium van het eindproduct.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op steun die aan ondernemingen in de landbouw- of de visserijsector wordt verleend,
met uitzondering van:
a) steun waarvan het bedrag is vastgesteld op basis van de prijs
of de hoeveelheid op de markt gebrachte producten;
b) steun voor werkzaamheden die verband houden met de
uitvoer, met name steun die rechtstreeks gekoppeld is aan
de uitgevoerde hoeveelheden, de oprichting en exploitatie
van een distributienet of andere lopende uitgaven in verband met uitvoeractiviteiten;
c) steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van
ingevoerde producten worden begunstigd.
Artikel 2
Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. „ondernemingen in de landbouwsector”: ondernemingen die
werkzaam zijn op het gebied van de productie, de verwerking en de afzet van landbouwproducten;
2. „landbouwproducten”:
a) de in bijlage I bij het Verdrag vermelde producten, met
uitzondering van visserijproducten als omschreven in
punt 5;
b) producten van de GN-codes 4502, 4503 en 4504 (kurkproducten);
c) producten die bedoeld zijn om melk en zuivelproducten
te imiteren of te vervangen, in de zin van artikel 3, lid 2,
van Verordening (EEG) nr. 1898/87 (1);

Artikel 3
De minimis-steun
1.
Steunmaatregelen worden geacht niet aan alle criteria van
artikel 87, lid 1, van het Verdrag te voldoen en vallen derhalve
niet onder de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van
het Verdrag indien zij aan de in de leden 2 en 3 vastgestelde
voorwaarden voldoen.
2.
Het totale bedrag van de aan eenzelfde onderneming verleende minimis-steun mag, over een periode van drie jaar,
nooit meer bedragen dan 3 000 EUR. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de steun of het nagestreefde
doel.
Het cumulatieve bedrag van de aan diverse ondernemingen in
de landbouwsector verleende steun mag, over een periode van
drie jaar, nooit meer bedragen dan de voor elke lidstaat in
bijlage 1 vastgestelde waarde.
Het cumulatieve bedrag van de aan diverse ondernemingen in
de visserijsector verleende steun mag, over een periode van drie
jaar, nooit meer bedragen dan de voor elke lidstaat in bijlage 2
vastgestelde waarde.
3.
De in lid 2 vastgestelde plafonds zijn uitgedrukt als een
subsidie. Alle gebruikte cijfers zijn brutocijfers, dat wil zeggen
vóór aftrek van de directe belastingen. Wanneer steun in een
andere vorm dan een subsidie wordt verleend, is het steunbedrag het brutosubsidie-equivalent van de steun.
Van steun die in termijnen wordt uitgekeerd, wordt door discontering de waarde op het ogenblik van de verlening ervan
berekend. De rentevoet die voor de discontering en voor de
berekening van het steunbedrag bij een zachte lening wordt
gebruikt, is de referentierentevoet die geldt op het ogenblik
waarop de steun wordt verleend.
Artikel 4
Cumulering en controle

3. „de verwerking van een landbouwproduct”: een bewerking
van een landbouwproduct die een product oplevert dat nog
steeds een landbouwproduct is;

1.
Wanneer een lidstaat een onderneming de minimis-steun
verleent, deelt hij de onderneming mee dat het om de minimis-steun gaat, en verlangt hij van de betrokken onderneming
alle gegevens over minimis-steun die zij in de voorgaande drie
jaar heeft ontvangen.

(1) PB L 182 van 3.7.1987, blz. 36.

(2) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.
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De lidstaat kan slechts nieuwe minimis-steun verlenen nadat hij
is nagegaan of de nieuwe steun het totale bedrag van de in de
betrokken periode van drie jaar ontvangen steun niet zodanig
doet toenemen dat één van de in artikel 3, lid 2, vastgestelde
plafonds wordt overschreden.
2.
Wanneer een lidstaat een centraal register van de minimis-steun heeft ingevoerd waarin alle gegevens zijn vervat over
alle minimis-steun die door enige autoriteit in die lidstaat is
verstrekt, is de eis van lid 1, eerste alinea, niet langer van
toepassing vanaf het tijdstip waarop het register een periode
van drie jaar bestrijkt.
3.
De lidstaten verzamelen en bewaren alle informatie die
betrekking heeft op de toepassing van deze verordening. Deze
dossiers moeten alle informatie bevatten die nodig is om na te
gaan of aan de voorwaarden van de verordening is voldaan.
Een dossier betreffende een individuele minimis-steunmaatregel
moet worden bewaard gedurende tien jaar te rekenen vanaf het
tijdstip van steunverlening, en een dossier betreffende een minimis-steunregeling gedurende tien jaar vanaf het tijdstip van de
laatste individuele steunverlening op grond van deze regeling.
Op schriftelijk verzoek van de Commissie verstrekt de betrokken lidstaat haar binnen twintig werkdagen, of binnen een
langere in dit verzoek vastgestelde termijn, alle informatie die
de Commissie nodig acht om te kunnen nagaan of aan de
voorwaarden van deze verordening is voldaan, met name ten
aanzien van het totale bedrag aan de minimis-steun dat een
bepaalde onderneming en de landbouwsector of de visserijsector van de betrokken lidstaat hebben ontvangen.
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Artikel 5
Inwerkingtreding en geldigheidsduur
1.
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Zij blijft van kracht tot en met 31 december 2006.
2.
Deze verordening is ook van toepassing op steun die is
verleend vóór de inwerkingtreding van de verordening, mits
aan de in de artikelen 1 en 3 van deze verordening vastgestelde
voorwaarden wordt voldaan. Steun die niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt door de Commissie beoordeeld overeenkomstig de ter zake relevante kaders, richtsnoeren, mededelingen en kennisgevingen.
3.
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van deze verordening blijft voor de onder deze verordening vallende minimis-steunregelingen nog een aanpassingsperiode van zes maanden gelden.
Gedurende deze aanpassingsperiode kunnen de regelingen van
toepassing blijven onder de in deze verordening vastgestelde
voorwaarden.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

BIJLAGE 1
Cumulatief bedrag per lidstaat voor de landbouwsector, als bedoeld in artikel 3, lid 2
België

[22 077 000 EUR]

Denemarken

[27 294 000 EUR]

Duitsland
Griekenland

[133 470 000 EUR]
[34 965 000 EUR]

Spanje

[106 755 000 EUR]

Frankrijk

[195 216 000 EUR]

Ierland
Italië
Luxemburg

[17 637 000 EUR]
[130 164 000 EUR]
[789 000 EUR]

Nederland

[62 232 000 EUR]

Oostenrijk

[17 253 000 EUR]

Portugal

[17 832 000 EUR]

Finland

[11 928 000 EUR]

Zweden

[13 689 000 EUR]

Verenigd Koninkrijk

[72 357 000 EUR]
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BIJLAGE 2
Cumulatief bedrag per lidstaat voor de visserijsector, als bedoeld in artikel 3, lid 2
België

[1 266 300 EUR]

Denemarken

[5 881 500 EUR]

Duitsland

[6 213 900 EUR]

Griekenland

[2 036 700 EUR]

Spanje

[13 644 300 EUR]

Frankrijk

[11 073 300 EUR]

Ierland

[1 853 400 EUR]

Italië

[9 576 600 EUR]

Luxemburg

[. . . EUR]

Nederland

[3 318 300 EUR]

Oostenrijk

[77 400 EUR]

Portugal

[2 679 000 EUR]

Finland

[456 000 EUR]

Zweden

[1 483 800 EUR]

Verenigd Koninkrijk

[12 288 600 EUR]

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)
(2004/C 93/06)
(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen:

27.2.2004

Lidstaat:

Italië (Umbria)

Nummer van de steunmaatregel:

N 409/03

Benaming:

Acties ten gunste van de visserij

Doelstelling:

Steunmaatregelen ten behoeve van de visserij en de aquacultuur

Rechtsgrond:

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria
17 luglio 2003, n. 1028

Begrotingsmiddelen:

65 009 EUR

Steunintensiteit of steunbedrag:

100 %

Looptijd:

Een jaar

Andere inlichtingen:

Verslag

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)
(2004/C 93/07)
Datum waarop het besluit is genomen: 12.2.2004 + CORR.
15.3.2004
Lidstaat: Italië
Nummer van de steunmaatregel: N 824/D/2000

Looptijd: Drie jaar (2000-2003)
Andere inlichtingen: De in artikel 129, lid 1, sub a), vastgestelde maatregel, die is ingesteld op basis van artikel 1, lid 1,
sub b), paragraaf 3 van het besluit van het MIPAF van
9.4.2001, gewijzigd bij het besluit van het MIPAF van
29.3.2002, vormt geen staatssteun in de zin van artikel 87,
lid 1 van het Verdrag

Benaming: Artikel 129, lid 1, sub a), c), d) en f) van Wet
388/2000

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Doelstelling: Artikel 129, lid 1, sub a): Deze maatregelen zijn
bedoeld om structurele en preventieve maatregelen in de regio's
waar de verspreiding van de ziekte tot verplichte slachtingen
op bevel van de gezondheidsautoriteiten heeft geleid en in de
daaraan grenzende beschermings- en bewakingsgebieden, alsmede gedetailleerde informatie-activiteiten om veehouders in de
door de ziekte getroffen regio's te informeren over rationele
gedragspraktijken tot indijking van de infectie, te financieren.

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 16.3.2004
Lidstaat: Italië (Valle d'Aosta)
Nummer van de steunmaatregel: N 186/03

Artikel 129, lid 1, sub c): De maatregelen beogen de financiering van structurele interventies, preventieve acties en compenserende acties voor pluimveehouderijen en voor de wilde fauna
in de regio's die door vogelpest zijn getroffen.
Artikel 129, lid 1, sub d): De landbouwers vergoeden voor de
kosten die zijn verbonden aan rooiing en herbeplanting ten
gevolge van de tenuitvoerlegging van verplichte maatregelen
om de „grapevine flavescence dorée MLO” genoemde ziekte
te bestrijden, te voorkomen en uit te roeien.
Artikel 129, lid 1, sub f): De landbouwers vergoeden voor de
kosten die zijn veroorzaakt door de tenuitvoerlegging van de
verplichte maatregelen om de ziekte te bestrijden, te voorkomen en uit te roeien

Benaming: Steunmaatregelen voor schade veroorzaakt door
natuurrampen
Doelstelling: Kaderregeling voor de steunmaatregelen die bestemd zijn om de schade te verhelpen die is veroorzaakt door
natuurrampen of soortegelijke gebeurtenissen
Rechtsgrond: Modifica dell'aiuto di Stato relativo alla misura
III.1, azione III.1.2 — calamità naturali e danni da fauna selvatica — del Piano di sviluppo rurale della Valle d'Aosta e la
procedura di attuazione dell'azione stessa
Begrotingsmiddelen: 1 000 000 EUR tot 2006
Steunintensiteit of steunbedrag: 50 % van de subsidiabele
uitgaven
Looptijd: Tot 2006

Rechtsgrond: Articolo 129, comma 1), lettere a), c), d) e f)
della Legge 388/2000 e decreti del Ministero delle Politiche
agricole e forestali del 9 aprile 2001 e del 29 marzo 2002,
n. 100652
Begrotingsmiddelen: 72 303 965 EUR

Andere inlichtingen: De uitvoeringsmaatregelen zullen afzonderlijk aan de Commissie worden gemeld
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Steunintensiteit of steunbedrag: Ingeval het plan voor plattelandsontwikkeling van de betrokken regio voorziet in dezelfde
steunmaatregel, komen de voor de regio uitgetrokken begrotingsmiddelen bovenop de overheidsmiddelen voor de uitvoering van de gecofinancierde maatregelen. De regio's die in hun
plan voor plattelandsontwikkeling niet in dezelfde maatregelen
hebben voorzien, moeten de voorschriften toepassen die bij het
besluit van het MIPAF (ministerie van Landbouw en bosbouw)
van 9 maart 2001, zoals gewijzigd bij het besluit van 22 maart
2002, zijn vastgesteld. Deze intensiteiten en bedragen variëren
naargelang van de maatregelen

Datum waarop het besluit is genomen: 15.3.2004
Lidstaat: Ierland
Nummer van de steunmaatregel: N 416/03
Benaming: Steunmaatregel voor de verbetering van dierenwelzijnsnormen (Varkens)
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Doelstelling: De regeling is een wijziging van een bestaande
regeling voor investeringssteun, die door de Commissie op 26
januari 2001 is goedgekeurd (Steunmaatregel N 164/A/2000
Regeling 1).

mingsgebied bevond, de eieren of dieren niet mochten worden
vervoerd, maar moesten worden vernietigd of geslacht

Het maximum van 200 inkomenseenheden zal worden opgeheven en de maximale investeringslimiet verhoogd van
57 140 EUR tot 300 000 EUR (met een overeenkomstige
maximumsubsidie van 120 000 EUR). Voor bouwwerkzaamheden zal een investeringsniveau van minimaal 10 000 EUR
worden ingevoerd. De minimumwaarde van 30 inkomenseenheden (waarvan ten minste 20 afkomstig moeten zijn van landbouw), wordt vervangen door de eis dat een aanvrager op zijn
bedrijf minimaal 60 inkomenseenheden uit de varkensproductie moet hebben

— Lov om administration af De Europæiske Fællesskabers
forordninger om markedsordninger for landbrugsprodukter,
jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 3. november 1999, som
ændret ved lov nr. 334 af 16. maj 2001.

Rechtsgrond: The scheme is implemented by administrative
provision under Council Regulation (EC) No 1257/1999 on
support for Rural Development. The scheme constitutes a
sub-measure under two Regional Operational Programmes —
(I) Border, Midland and Western, (II) Southern and Eastern
Region
Begrotingsmiddelen: De regeling wordt uit de schatkist gefinancierd en de oorspronkelijke indicatieve toewijzing van
13 747 miljoen EUR blijft dezelfde als die welke is vermeld
in steunmaatregel N 164/A/2000. De voorgestelde wijziging
van het investeringsplafond voor de regeling zal geen invloed
hebben op het totale voor de regeling beschikbare bedrag
Steunintensiteit of steunbedrag: 40 %
Looptijd: Vanaf de goedkeuring door de Commissie tot 2006
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Rechtsgrond:

— Bekendtgørelse nr. 675 af 2. juli 2001 om produktionsafgiften på æg og slagtning og eksport af fjerkræ. Afgifterne
vil blive forhøjet for at kunne finansiere den nye godtgørelses- og forsikringsordning.
— Cirkulære om produktions- og promilleafgiftsfonde for
landbrug og havebrug (21. december 1998).
— Revisionsvejledning om produktions- og promilleafgiftsfonde for landbrug og havebrug (21. december 1998).
— Lov nr. 351 af 2. juni 1999 om dyresygdomme.
— Bekendtgørelse nr. 921 af 10. november 1994 om særligt
smitsomme sygdomme hos fjerkræ og andre opdrættede
fugle.
— Bekendtgørelse nr. 869 af 7. september 2000 om oprettelse
og drift af bedrifter med opdræt af høns til produktion af
konsumæg.
— Bekendtgørelse nr. 124 af 5. marts 1996 om oprettelse og
drift af rugerier og rugeægproducenter med opdræt af høns,
kalkuner, gæs og ænder.
— Bekendtgørelse nr. 125 af 5. marts 1996 om produktion af
perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns,
der opdrættes på bedrifter, som ønsker at foretage kollektive køb i EU.
— Rådets direktiv 92/66/EØF om EF-foranstaltninger til
bekæmpelse af Newcastle disease

Datum waarop het besluit is genomen: 16.3.2004
Lidstaat: Denemarken

Begrotingsmiddelen: De uitgaven zullen maximaal 15 miljoen
DKK bedragen

Nummer van de steunmaatregel: N 767/02

Steunintensiteit of steunbedrag: 90 %

Benaming: Bestrijding van Newcastle disease

Looptijd: De regeling bestrijkt de uitbraak van Newcastle disease in Denemarken in de zomer van 2002. Er golden uitvoerbeperkingen van 26 juli 2002 tot 1 januari 2003, en dit is
ook de looptijd van de steunregeling

Doelstelling: Doel van de regeling is de pluimveeproducenten
die verliezen hebben geleden ten gevolge van het verbod op de
uitvoer van levend pluimvee en broedeieren, of ten gevolge van
in de toezichtsgebieden ingestelde beperkende maatregelen in
verband met de uitbraak van Newcastle disease in Denemarken
in de zomer van 2002, te vergoeden. De verliezen als gevolg
van de ingestelde beperkende maatregelen, vloeien voort uit het
feit dat, wanneer de verkoper of de koper zich in een bescher-

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens
Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing
van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun
(2004/C 93/08)
(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel: XT 32/01
Lidstaat: Italië
Regio: Umbrië
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Steunregeling voor
beroepsopleiding ten behoeve van initiatieven voor permanente
opleiding door één afzonderlijk bedrijf of door meerdere bedrijven gezamenlijk, overeenkomstig maatregel DI van het POR
Doelstelling 3 2000-2006 van de regio Umbrië, evenals voor
soortgelijke maatregelen op grond van nationale wetgeving
(wet nr. 236/93)
Rechtsgrond: Delibera della Giunta regionale dell'Umbria n.
308 del 30.3.2001 di approvazione delle Direttive attuative
POR Obiettivo 3 2000-2006 Regione dell'Umbria per il periodo 2000-2001
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 3 445 958,17 EUR (6 672 305 419 ITL) per jaar
in de periode 2001-2006, of in totaal 20 675 749 EUR
(40 033 832 516 ITL), in de vorm van de terugbetaling van
in aanmerking komende kosten, die werkelijk zijn gedaan en
waarvoor opleidingen hebben plaatsgevonden
Maximale steunintensiteit: Overeenkomstig artikel 4, leden 2
tot 6, van Verordening (EG) nr. 68/2001 zijn de maximale
steunpercentages als volgt:

Doelstelling van de steun: De steunverlening betreft zowel
algemene als specifieke opleiding. Overeenkomstig het bepaalde
in Verordening (EG) nr. 68/2001, lid 2, onder e), wordt verstaan onder „algemene opleiding”: een opleiding, die bestaat in
onderricht dat niet uitsluitend of hoofdzakelijk op de huidige
of toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde
onderneming gericht is, maar door middel waarvan bekwaamheden worden verkregen die in ruime mate naar andere ondernemingen of werkgebieden overdraagbaar zijn, en waardoor de
inzetbaarheid van de werknemer aanzienlijk wordt verbeterd.
Voor de toepassing van deze steunregeling wordt als „algemeen” beschouwd: een opleiding waarbij verscheidene ondernemingen zijn betrokken, d.w.z. een opleiding die gezamenlijk
wordt georganiseerd door verscheidene zelfstandige ondernemingen (in de zin van de communautaire regelgeving waarin
de KMO's worden gedefinieerd), of waaraan werknemers van
verscheidene ondernemingen kunnen deelnemen. De naleving
van deze vereisten (opleiding waarbij verscheidene ondernemingen zijn betrokken en zelfstandigheid van de ondernemingen) wordt gegarandeerd in het kader van de procedure
voor de selectie van de projecten door middel van bewijsstukken
Betrokken economische sector(en):
— Landbouw
— Visserij en aquacultuur
— Kolenwinning
— Scheepsbouw
— Synthetische vezels

GROTE ONDERNEMINGEN

Specifieke opleiding

Algemene opleiding

Niet-steungebieden

25

50

Steungebieden artikel
87, lid 3, onder c)

30

55

Specifieke opleiding

Algemene opleiding

Niet-steungebieden

35

70

Steungebieden artikel
87, lid 3, onder c)

40

75

MKB

Deze maxima worden verhoogd met 10 procentpunten wanneer de betrokken actie bestemd is voor de opleiding van benadeelde werknemers, zoals bepaald in artikel 2, onder g), van
Verordening (EG) nr. 68/2001
Datum van tenuitvoerlegging: 30 maart 2001
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Tot december 2006

— Motorvoertuigen
— Andere productie
— Alle diensten.
Opmerkingen: De steunregeling is van toepassing op alle sectoren, behalve staal. In de tweede plaats is deze regeling niet
van toepassing op steun voor opleiding of omscholing van
werknemers van ondernemingen in moeilijkheden volgens de
communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PB C 288 van
9.10.1999), waar het gaat om met staatsmiddelen gesubsidieerde reddings- of herstructureringsmaatregelen. Dergelijke
steun zal worden beoordeeld in het licht van genoemde kaderregeling. In de derde plaats is deze regeling niet van toepassing
wanneer het aan een onderneming voor een enkel opleidingsproject toegekende steunbedrag hoger is dan 1 miljoen euro, in
welk geval de afzonderlijke steunmaatregel bij de Europese
Commissie moet worden aangemeld ter goedkeuring
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Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Regione dell'Umbria
Via Mario Angeloni, 61
I-06100 Perugia

Nummer van de steunmaatregel: XT 37/03
Lidstaat: Italië

C 93/17

meegenomen, zodat de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt aanzienlijk groter worden
Betrokken economische sector(en): Alle sectoren
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Provincia autonoma di Trento
Servizio Addestramento e formazione professionale
Via Gilli, 3
I-38100 Trento

Regio: Autonome provincie Trento
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Financiering van
opleidingssteun voor ondernemingen in het kader van maatregel D1 van het operationeel programma doelstelling 3 —
Europees Sociaal Fonds 2000-2006 — periode 2003-2004
Rechtsgrond: Avviso in attuazione della procedura aperta per
il finanziamento di interventi aziendali di formazione (CAPO II
del DPGP n. 33-51/Leg d.d. 27.12.2000 e s.m.i) pubblicato sul
supplemento n. 1 del Bollettino ufficiale della regione Trentino
Alto Adige n. 29/I-II del 22.7.2003
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:
— 2003: 2 500 000 EUR
— 2004: 4 000 000 EUR
Maximale steunintensiteit:
— Specifieke opleiding voor grote ondernemingen: ten hoogste 25 %

Nummer van de steunmaatregel: XT 40/02
Lidstaat: Spanje
Regio: Catalonië
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Nieuwe werkgelegenheidsbronnen. Programma D: Bedrijfsopleiding
Rechtsgrond: Orden de 19 de diciembre de 2001, por la que
se regula la concesión de subvenciones a proyectos que contengan medidas destinadas a la creación de puestos de trabajo
en el marco de los nuevos yacimientos de empleo y se convoca, para el año 2002, la presentación de solicitudes para su
desarrollo (DOGC 3542 de 28.12.2001)
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 150 587,31 EUR

— Specifieke opleiding voor KMO: ten hoogste 35 %

Maximale steunintensiteit: Algemeen 25 % onverminderd het
bepaalde in artikel 4, leden 2 en 4 van Verordening nr.
68/2001

— Algemene opleiding voor grote ondernemingen: ten hoogste 50 %

Datum van tenuitvoerlegging: Van 1 januari 2002 tot en met
31 december 2002

— Algemene opleiding voor KMO ten hoogste 70 %

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
31 december 2002

Deze percentages worden met 10 procentpunten verhoogd
wanneer de steun betrekking heeft op de opleiding van benadeelde werknemers in de zin van artikel 2, onder g) van Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari
2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van
het EG-Verdrag op opleidingssteun
Datum van tenuitvoerlegging: 22 juli 2003
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
31 december 2004
Doelstelling van de steun: De steunregeling betreft zowel
algemene als specifieke opleiding. Onder „algemene opleiding”
wordt een opleiding verstaan die onderricht omvat dat niet
uitsluitend of hoofdzakelijk op de huidige of de toekomstige
functie van de werknemer in de begunstigde onderneming is
gericht, maar waarmee vaardigheden worden verworven die
naar andere ondernemingen of werkgebieden kunnen worden

Doelstelling van de steun: De vaardigheden van de in het
kader van maatregel C (Rechtstreekse schepping van arbeidsplaatsen) aangeworven werknemers aanpassen aan de vereisten
van de geschapen arbeidsplaatsen
Betrokken economische sector(en): Diensten, in het bijzonder diensten op het gebied van het dagelijks leven en diensten
ter verbetering van de levenskwaliteit (huishouddiensten, kinderverzorging, buurtwinkels, enz.), vrijetijdsdiensten (toerisme,
cultuur en sport) en diensten op het gebied van milieubeheer
(afvalbeheer, bescherming en instandhouding van natuurgebieden, enz.)
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
D.G. de Economia Social, Cooperativas y Autoempresa
C/ Sepúlveda 148-150, 7a planta
E-08011 Barcelona
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Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens
Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing
van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen
(2004/C 93/09)
(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel: XS 2/02

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Lidstaat: Oostenrijk

ERP-Fonds
Contactpersoon: drs. Elfriede Kober
Tel. (43-1) 150 17 54 66
E-mail: e.kober@erp-fonds.at

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: ERP-internationaliseringsprogramma
Rechtsgrond: Richtlinien für das ERP-Internationalisierungsprogramm

Nummer van de steunmaatregel: XS 19/03

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Gesubsidieerd krediet ten bedrage van ca. 5 miljoen euro

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Learning and Skills
Council Birmingham and Solihull, Investors in People (IIP, een
in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde standaard die ten doel
heeft te investeren in mensen), adviesverlening

(subsidie-equivalent: ca. 810 000 EUR)
Maximale steunintensiteit:
— 7,5 % (bruto) voor middelgrote ondernemingen
— 15 % (bruto) voor kleine ondernemingen
Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 1 januari 2002
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Tot 31 december 2006

Regio: West Midlands Objective 2

Rechtsgrond:
— Employment Act 1973, Sections 2(1) and 2(2), as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act
1998
— Learning Skills Act 2000
— Local Government Act 2000
— Industrial Development Act 1982, Sections 7 and 11

Doelstelling van de steun:
Ondersteuning van rechtstreekse investeringen in het buitenland
Opmerking bij de doelstelling van de steun: Het toepassingsgebied overeenkomstig Verordening (EG) nr. 70/2001 van 12
januari 2001 wordt in acht genomen; dit betekent dat geen
steun wordt verleend voor:

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:
— Totale overheidsuitgaven: 414 000 GBP
— 2002: 138 000 GBP
— 2003: 276 000 GBP

— werkzaamheden die verband houden met de productie, verwerking of verhandeling van de in bijlage I bij het Verdrag
opgenomen producten;

Maximale steunintensiteit: De subsidie bedraagt ten hoogste
50 % van de kosten voor IIP-consultancy. Aan een KMO kan
ten hoogste een subsidie van 20 000 GBP worden toegekend

— werkzaamheden die verband houden met de uitvoer, waaronder wordt verstaan steun die direct aan de uitgevoerde
hoeveelheden, de oprichting en exploitatie van een distributienet of andere lopende uitgaven in verband met werkzaamheden op het gebied van de uitvoer is gerelateerd;

Datum van tenuitvoerlegging: 1 september 2002

— werkzaamheden die afhangen van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen
Betrokken economische sector(en): De gehele verwerkende
industrie en iedere dienstverlening

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Tot 31 december 2003
Doelstelling van de steun: Consultancy-diensten op het gebied van investeringen in mensen verlenen aan de kleine en
middelgrote ondernemingen die zijn vermeld in het regionale
economische beleid. De IIP-methode heeft ten doel de productiviteit en de algemene economische situatie te verbeteren.
Hierdoor zal de flexibiliteit van de werknemers worden verbeterd en zullen banen in de regio behouden blijven
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Betrokken economische sector(en):

C 93/19

Be- en verwerkende industrie: toeleveringsbedrijven voor de
automobielindustrie (fabricage van andere producten dan voertuigen of eersterangsleveranciers), machinebouw, voedingsmiddelen en dranken (exclusief bijlage I).

In de regionale steungebieden die opgenomen zijn in de
gebieden waar het EDP van doelstelling 2 voor de regio
Umbrië van toepassing is: 20 % BSE van de totale subsidiabele investeringsuitgaven (duidelijk lager dan hetgeen
volgens de regionale kaart is toegestaan, d.w.z. 10 % BSE
+ 8 % NSE);

Andere diensten: creatieve industrieën, toerisme en vrijetijdsbesteding.

— Middelgrote ondernemingen: 7,5 % BSE van de totale subsidiabele investeringskosten.

Onverminderd de bepalingen inzake kwetsbare sectoren
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Paul Cornick
Sector Co-ordinator Birmingham and Solihull LSC
Chaplin Court
80 Hurst Street
Birmingham B5 4TG
United Kingdom
Tel. (44-121) 345 46 00
Overige informatie: De organisatie die advies verstrekt aan
KMO's is Business Link Birmingham and Solihull (Small Business Service), een door de overheidssector gefinancierde organisatie die fungeert als financieringskanaal ten behoeve van
KMO's

Nummer van de steunmaatregel: XS 42/03
Lidstaat: Italië
Regio: Umbrië
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Regionale steunregeling voor investeringen van kleine en middelgrote ondernemingen in de multimediasector
Rechtsgrond:
— Determinazione Dirigenziale 5 febbraio 2003 n. 703.
— In attuazione della Misura 2.1. — Sostegno allo sviluppo
dei sistemi produttivi locali — Azione 2.1.3. — Regime di
aiuti regionale a sostegno degli investimenti delle PMI —
del Docup Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione dell'Umbria, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2001) 2119 del 7 settembre 2001
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Jaarlijks ten hoogste 1 000 000 EUR overeenkomstig het financieringsplan van het programmacomplement
van het EDP doelstelling 2 (2000-2006) voor de regio Umbrië,
cf. maximaal 7 000 000 EUR voor de betrokken periode
Maximale steunintensiteit:
— Kleine ondernemingen: 15 % BSE van de totale subsidiabele
investeringskosten.

In de regionale steungebieden die opgenomen zijn in de
gebieden waar het EDP van doelstelling 2 voor de regio
Umbrië van toepassing is: 15 % BSE van de totale subsidiabele investeringsuitgaven (zeker minder dan het door de
kaart toegestane percentage: 6 % BSE + 8 % NSE)
Datum van tenuitvoerlegging: 14 februari 2003.
De steun zal uitsluitend worden toegekend na indiening van
een geëigende steunaanvraag door de betrokken ondernemingen. Dit verzoek kan worden ingediend vanaf de dag volgend
op de publicatie van de omroep. Enkel investeringen die plaatsvinden na de datum van indiening van de subsidieaanvraag
komen voor deze steun in aanmerking
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Steun zal worden toegekend tot 31 december 2006, uiterste
datum voor het in aanmerking nemen van steunaanvragen in
het kader van het EDP doelstelling 2 voor de regio Umbrië
2000-2006
Doelstelling van de steun: Steun voor investeringen van
kleine en middelgrote ondernemingen in de regio's van doelstelling 2 en de phasing out van de regio Umbrië. De investeringen die het voorwerp uitmaken van deze steunregeling hebben betrekking op:
a) Nieuwe installaties, machines en uitrusting die worden gebruikt in de productiecyclus van de onderneming en betrekking hebben op multimedia-activiteiten;
b) Octrooien voor innoverende technologieën;
c) Informaticaprogramma's en gespecialiseerde software die
uitsluitend verband houden met de activiteiten van de onderneming in de multimediasector;
d) Auteursrechten of copyright op het voor de multimediaproducties te gebruiken materiaal; in de zin van de bijzondere
subsidiabiliteitsregels van Verordening (EG) nr. 1685/2000
Betrokken economische sector(en): Productieondernemingen en levering van diensten aan de productie zoals vastgesteld
in de volgende codes van ISTAT 91:
22.31

— Reproductie van geluidsopnames;

22.32

— Reproductie van video-opnames;

72.60.1 — Telematica, robotica, diensten inzake beeldverwerking;
72.60.2 — Andere diensten in verband met informatica;
92.11

— Film- en videoproductie.

Andere beperkingen die eventueel zullen voortvloeien uit
nieuwe communautaire voorschriften, zullen eveneens worden
toegepast
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Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Regione dell'Umbria — Giunta Regionale
Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese
Via Mario Angeloni 61
I-06100 Perugia
Tel. (39) 07 55 04 57 09
Fax (39) 07 55 04 55 69
E-mail: servizio9@regione.umbria.it

Nummer van de steunmaatregel: XS 79/03
Lidstaat: Ierland
Regio: Alle regio's
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Verlenging van regeling voor stadsvernieuwing
Rechtsgrond: Taxes Consolidation Act 1997 as amended by
Finance Act 2000 and 2001. Finance Act 2003, which became
law on 28 March 2003, has extended the end-date of the
qualifying period for the scheme to 31 December 2004
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Geraamd op 10 miljoen EUR aan gederfde belastingen voor de periode van verlenging van de regeling. Het
totale bedrag aan gederfde belastingen als gevolg van de regeling wordt momenteel geraamd op ongeveer 25 miljoen EUR
Maximale steunintensiteit: 11,20 %
Datum van tenuitvoerlegging: 6 april 2001
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
6 april 2001 tot en met 31 december 2004
Doelstelling van de steun: Verlenging van de geldigheidsduur
van de regeling inzake investeringssteun voor renovatieprojecten van kleine en middelgrote ondernemingen in 100 kleine
steden in Ierland
Betrokken economische sector(en): De industriesectoren
waarvoor speciale communautaire regels en kaderregelingen
gelden (zoals de sectoren die onder het EGKS-Verdrag vallen
en de sectoren scheepsbouw, motorvoertuigen, synthetische
vezels, vervoer, visserij en landbouw, inclusief de sectoren verwerking en afzet van de in bijlage I bij het EG-Verdrag opgesomde landbouwproducten (PB C 29 van 2.2.1996, blz. 4)),
zijn van de toepassing van de regeling uitgesloten, evenals de
sectoren financiële diensten en projectontwikkeling

17.4.2004

Nummer van de steunmaatregel: XS 88/03
Lidstaat: Italië
Regio: Liguria
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Bevorderen van investeringen door KMO in de provincie Savona met het oog op
de invoering en de certificering van kwaliteitssystemen en de
certificering van producten, apparatuur en machines, en het
verkrijgen van vakbewaamheidscertificaten afgegeven door de
Società Organismi di Attestazione (certificeringsorganen) als
bedoeld in het DPR nr. 34 van 25 januari 2000
Rechtsgrond: Delibera n. 73 del 23.5.2003 della giunta della
Camera di commercio IAA di Savona e relativi provvedimenti
attuativi
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 105 000 EUR
Maximale steunintensiteit: De steun bestaat in een kapitaalinbreng van ten hoogste 30 % van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van 2 582,28 EUR per onderneming
Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf de datum van deze bekendmaking
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Tot 31 december 2006
Doelstelling van de steun: Verbeteren van de productkwaliteit
en van de concurrentiepositie van de ondernemingen op de
markt, door de invoering van kwaliteitssystemen en de certificering van producten en bedrijven
Betrokken economische sector(en): KMO uit de industrie, de
ambachtelijke sector, de landbouw, de handel en de dienstensector die in de provincie Savona zijn gevestigd en die op de
datum van de verzending van de aanvraag ingeschreven zijn in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en hun
jaarlijkse bijdrage hebben betaald.
In de zin van deze oproep worden als kleine en middelgrote
ondernemingen beschouwd de ondernemingen die voldoen aan
de criteria die zijn vastgelegd in de bijlage bij de Aanbeveling
van de Commissie van 3 april 1996 betreffende de definitie van
de kleine en middelgrote ondernemingen (96/280/EG), bekendgemaakt in het PB L 107 van 30.4.1996

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Revenue Commissioners
Dublin Castle
Dublin 2
Ireland

Camera di commercio IAA di Savona
Via Quarda Superiore 16
I-17100 Savona
Tel. (39) 01 98 31 41
Fax (39) 019 85 14 58
E-mail: camcom@sv.camcom.it
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Overige informatie: Voor ondernemingen die actief zijn in de
sector van de verwerking en de afzet van landbouwproducten
als bedoeld in bijlage 1 van het EG-verdrag (bijlage 6 bij deze
oproep), wordt de steun toegekend in het kader van de steunregeling voor ondernemingen in de landbouwsector van de
Italiaanse Vereniging van Kamers van Koophandel (steunmaatregel 241/2001 — Italië).
Bovendien is voor steun voor investeringsprogramma's waarmee vóór de indiening van de aanvraag reeds is begonnen, de
minimis-regel van toepassing, die is vastgelegd in Verordening
(EG) nr. 69/2001 betreffende de minimis-steun; deze verordening geldt echter niet voor de vervoerssector en voor de sector
van de verwerking en de afzet van landbouwproducten als
bedoeld in bijlage 1 van het EG-verdrag

Nummer van de steunmaatregel: XS 93/02
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Volgende investeringsplannen kunnen worden gestimuleerd:
— oprichting van een bedrijf;
— uitbreiding van een bedrijf wanneer het aantal voltijdse
vaste arbeidsplaatsen met 15 % stijgt ten opzichte van de
stand voor de aanvang van de investering;
— rationalisering, differentiëring of modernisering van een bedrijf wanneer dit het voortbestaan van het bedrijf garandeert en de veiligstelling van het overgrote deel van de
arbeidsplaatsen waarborgt;
— verwerking van een met sluiting bedreigd bedrijf, voor zover een en ander onder de marktvoorwaarden plaatsvindt.
De door de steun nieuw gecreëerde vaste arbeidsplaatsen moeten ten minste 5 jaar na de uitbetaling van de subsidie gehandhaafd blijven.

Lidstaat: Bondsrepubliek Duitsland

De steun wordt verleend in de vorm van investeringssubsidies.

Regio: Nedersaksen (Landkreis Goslar)

Voor steun komen in aanmerking alle afschrijfbare goederen
van de vaste activa die op materiële en immateriële activa
betrekking hebben

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Het gebied van
Landkreis Goslar behandelt de toepassing van de staatsteunen
en de cofinanciering van de individuele bedrijven toegestaan
door de EU
Rechtsgrond: § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung
(NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i. V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom
22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S.
382)
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 300 000 EUR
Maximale steunintensiteit: De volledige Landkreis Goslar ligt
binnen de door de Commissie goedgekeurde nationale kaart
van het steungebied met een goedgekeurde bruto steunintensiteit van 28 % voor KMO's. De bruto steunintensiteit bedraagt
20 % van de subsidiabele investeringsuitgaven, met een maximum van 10 000 EUR. De cumulatieregels worden in acht
genomen

Betrokken economische sector(en): Aanvragen mogen worden ingediend door kleine en middelgrote ondernemingen die
actief zijn in de sectoren productie, handarbeid, handel, bouwnijverheid, verkeerswezen, hotelwezen, en andere dienstverlenende ondernemingen en beginnende bedrijven uit deze sectoren, wanneer de bedrijfsvestiging zich in de Landkreis Goslar
bevindt. Steunverlening aan ondernemingen uit gevoelige sectoren is uitgesloten
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Landkreis Goslar
Klubgartenstraße 6
D-38610 Goslar
Overige informatie:
Mevr. Dippold
Tel. (49-5321) 7 62 53
Fax (49-5321) 769 92 53

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 1 september 2002
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
1 september 2002 tot 31 december 2006
Doelstelling van de steun: Met de steun moeten het concurrentievermogen en het aanpassingsvermogen van kleine en
middelgrote bedrijven in het gebied van de Landkreis Goslar
bevorderd worden, moet een stimulans worden gegeven tot het
scheppen van nieuwe en het behoud van bestaande arbeidsplaatsen en moeten daardoor structuurverbeterende effecten
worden bereikt.
Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in
moeilijkheden (in de zin van de richtsnoeren van de Gemeenschap voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden, PB C 288 van 9.10.1999) maakt
niet het voorwerp van de regeling uit.

Nummer van de steunmaatregel: XS 100/02
Lidstaat: Italië
Regio: Sicilië
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Investeringssteun
Rechtsgrond:
— Intervento previsto dall'art. 27, della L.R. 23.12.2000, n.
32.
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— L'intervento è inoltre contemplato nel P.O.R. Sicilia,
2000/2006 e relativo Complemento di programmazione,
misura 4.01a, sottomisura 4.01.a1 «potenziamento delle
P.M.I.»
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:
De maatregel zal worden gefinancierd door submaatregel
4.01a1 van het regionaal operationeel programma voor Sicilië
dat voor de volledige programmeringsperiode voorziet in uitgaven ten belope van 47 777 500 EUR.
De steunregeling ging van start met de bekendmaking van de
betreffende oproep tot het indienen van aanvragen in het supplement van het Italiaans Publicatieblad van 13 september
2002, met een begroting van 32 670 354 EUR. Dit bedrag
werd als volgt opgesplitst:
2002: —
2003: 11 000 000 EUR
2004: 11 000 000 EUR
2005: 10 670 354 EUR
Maximale steunintensiteit: De maximale steunintensiteit bedraagt 35 % NSE + 15 % BSE voor de subsidiabele kosten
Datum van tenuitvoerlegging: 13 september 2002 (datum
van bekendmaking van de oproep tot het indienen van aanvragen)
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
31 december 2006
Doelstelling van de steun: De maatregel is gericht op de
versterking van het bestaande productiesysteem door het concurrentievermogen te verbeteren en het oprichten van nieuwe
firma's te bevorderen. Hierbij worden KMO's geholpen die
voornemens zijn nieuwe productie-initiatieven te nemen of
hun productiebasis te vergroten en/of te consolideren door
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middel van innovatieprogramma's met betrekking tot productieprocessen en producten, energiebesparing en -diversifiëring
en in het bijzonder ondernemingen die in hun programma's
prioriteit verlenen aan maatregelen ter beperking van de hoeveelheid en het gevaar van productie-afval
Betrokken economische sector(en): De investeringsprogramma's van de ondernemingen in de grondstoffenindustrie
en in de verwerkende sector kunnen betrekking hebben op een
of meerdere productieve sectoren die vermeld zijn in de afdelingen C „extractie van mineralen” en D „verwerkende activiteiten” van de indeling van de economische activiteiten ISTAT 91,
onverminderd de beperkende en verbodsmaatregelen die voortvloeien uit de geldende EU-voorschriften.
Dienstverlenende ondernemingen kunnen enkel investeringsprogramma's bevorderen in een of meerdere van de in de
bijlage onder 1) opgesomde sectoren.
De investeringsprogramma's van de ondernemingen die actief
zijn in de sector productie en distributie van elektrische energie, stoom en warm water die behoren tot de categorieën
40.10 en 40.30 van de indeling van de economische activiteiten ISTAT 91, komen enkel in aanmerking voor installaties die
gebruik maken van hernieuwbare of soortgelijke voorzieningsbronnen met een vermogen van ten hoogste 50 elektrische
MW en een energie-index van ten minste 0,60.
Voor de lijst van sectoren die onderworpen zijn aan beperkende of verbodsmaatregelen uit hoofde van de huidige EUwetgeving, wordt verwezen naar punt 2.6 van omzendbrief nr.
900315 van het Ministerie van Industrie van 14 juli 2000 en
de betreffende bijlagen
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Regione Siciliana
Assessorato Industria
Viale Regione Siciliana 4580
I-90146 Palermo
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Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen
(2004/C 93/10)
Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 of
artikel 12 quinquies van de genoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet
binnen zes maanden na deze bekendmaking worden ingediend via de bevoegde autoriteit van een lidstaat,
van een staat die lid van de WTO is, of van een overeenkomstig artikel 12, lid 3, erkend derde land.
Geoordeeld wordt dat de hiernavolgende gegevens, met name die in punt 4.6, de registratieaanvraag
rechtvaardigen in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92; zij zijn het motief voor deze bekendmaking.
VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5
BOB (x)

BGA ( )

Nationaal nummer van het dossier: 9/2002

1.

Bevoegde dienst van de lidstaat
Naam: Ministero delle Politiche agricole e forestali
Adres: Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma
Tel.

(39-6) 481 99 68

Fax

(39-6) 42 01 31 26

e-mail: qualita@politicheagricole.it
2.

Aanvragende groepering

2.1. Naam: Cooperativa Altopiano di Navelli
2.2. Adres: Via Umberto I, I-67020 Civitaretenga (AQ)
Tel.

(39-862) 95 91 63

2.3. Samenstelling: Producenten/verwerkers (x)

Anderen ( )

3.

Productcategorie: Categorie 1.8 — Andere producten van bijlage I — Specerijen

4.

Overzicht van het productdossier
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)

4.1. N a a m : „Zafferano dell'Aquila”
4.2. B e s c h r i j v i n g : Product dat verkregen wordt door het roosteren van de stigma's van de bloem van
de Crocus Sativus L., een knolgewas dat tot de familie van de Iridaceae behoort; saffraan heeft een
roodpaarse kleur en wordt in de vorm van onbewerkte of verpulverde meeldraden in de handel
gebracht.
Om in aanmerking te komen voor bescherming dient het product, in absoluut pure vorm, de
volgende eigenschappen te hebben:
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— Poeder
Kleur

Aroma

Crocina-gehalte > 7,5 %

Safranal-gehalte > 3 %

1°/000
E>1
440

∆ E Picocrocina > 0,400

Kleur

Aroma

Crocina-gehalte > 6 %

Safranal-gehalte > 4 %

1°/000
E > 0,800
440

∆ E Picocrocina > 0,400

— Meeldraden

4.3. G e o g r a f i s c h g e b i e d : Het gebied waar „Zafferano dell'Aquila”, dat het onderwerp van dit
productdossier vormt, wordt geproduceerd omvat het grondgebied van de gemeenten: Barisciano,
Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S.Angelo. De
grenzen van het gebied worden bepaald door de omtrek van het grondgebied van genoemde gemeenten. Binnen het gebied dient de teelt plaats te vinden op terreinen die op een hoogte van tussen
de 350 en 1 000 meter boven zeeniveau zijn gelegen.
4.4. B e w i j s v a n o o r s p r o n g : Ontelbare historische bronnen documenteren met een overvloed aan
bijzonderheden de lotgevallen die al meer dan zes eeuwen lang verbonden zijn met de productie en
het in de handel brengen van saffraan in de provincie L'Aquila. Zelfs de wisselvalligheden van de
fortuin van het gebied en de economische en later stedelijke ontwikkeling van de stad L'Aquila zelf,
waren nauw verbonden met de beschikbaarheid van dit product, dat in een aantal historische tijdperken tot een echte veilige belegging werd verheven; dit detail leverde saffraan het attribuut „het
scharlakenrode goud” op.
Toen saffraan een belangrijke rol ging spelen in de handel was dit voor veel handelaren, met name uit
Noord-Europa, een reden om zich blijvend in L'Aquila te vestigen. Aldus werden de voorwaarden
geschapen voor een bloeiende economische bedrijvigheid en intense culturele uitwisselingen, waardoor de ontwikkeling van de sociale en politieke contacten tussen de plaatselijke bevolking en die van
Midden- en Noord-Europa in zeer hoge mate werd begunstigd.
Het tot stand brengen van de B.O.B betekent in dit geval niet slechts het beschermen van een
commercieel product dat vaak wordt nagemaakt en waarvan de benaming vaak onrechtmatig wordt
toegeëigend vanwege zijn unieke commerciële eigenschappen, maar juist het beschermen van het
historisch en cultureel erfgoed in het betrokken gebied, dat ook vandaag de dag nog springlevend is
en terug te vinden is in de wijze van telen en oogsten, in de keuken, in dagelijkse idiomatische
uitdrukkingen en folkloristische manifestaties.
Aangezien er ten behoeve van de bescherming van de oorsprongsbenaming geen twijfel dient te
bestaan omtrent de herkomst van het product, moeten er bijzondere procedures worden gevolgd om
de traceerbaarheid van de verschillende productiestadia te garanderen. Derhalve dienen de producenten van „Zafferano dell'Aquila” alsmede de kadastrale percelen waarop deze wordt geteeld, ingeschreven te worden in speciale registers die worden beheerd door het controleorgaan waarvan sprake is in
artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2081/92.
4.5. W e r k w i j z e v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n h e t p r o d u c t : Bij de teelt van de Crocus Sativus
L., waaruit saffraan met de beschermde benaming van oorsprong wordt verkregen, past men de
volgende wijzen van telen en oogsten toe, die rechtstreeks zijn afgeleid van de in het gebied van
oudsher in gebruik zijnde werkwijzen.
Om de bodem voor te bereiden wordt deze tot 30 cm diep omgeploegd, wordt organische mest in de
aarde gestopt, het oppervlak verfijnd en geëgaliseerd, worden de perken klaargemaakt en worden 2
tot 4 voren op 20 tot 25 cm afstand van elkaar getrokken waarin de nieuwe knollen zullen worden
geplant.
Het is verboden gedurende de vegetatiecyclus enige andere soort meststof toe te dienen. De knollen,
die in de eerste helft van augustus worden geoogst, moeten worden gesorteerd, waarbij men erop
dient te letten dat de knollen die het grootst zijn en die niet door parasieten zijn aangetast worden
geselecteerd. Vervolgens worden ze, met de groeitop naar boven gekeerd, in de tweede helft van
augustus in de nieuwe grond herplant.
Om de vijf jaar krijgt de bodem een andere bestemming. De knollen worden in iedere rij in een
onafgebroken rij geplaatst; de benodigde hoeveelheid knollen schommelt tussen de 500 000-600 000
per hectare, ofwel 7-10 t/ha.
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Na het zaaien dient de aarde slechts te worden aangeaard en geschoffeld. Het gebruik van chemische
onkruidverdelgers is niet toegestaan, terwijl irrigatie slechts bij uitzonderlijke droogte is toegestaan.
4.6. V e r b a n d : De plant Crocus Sativus, uit de bloem waarvan saffraan wordt verkregen, groeit al meer
dan 800 jaar in de vruchtbare bodem van de vlakte van Navelli, het typische productiegebied van
„Zafferano dell'Aquila”, dat afloopt van 900 tot 700 m hoogte. Het zijn uitgerekend de voor het
productiegebied typische kenmerken op het gebied van bodem- en klimaatgesteldheid die ervoor
zorgen dat „Zafferano dell'Aquila” zo bijzonder is. Deze saffraan wordt namelijk geteeld in een
atypisch gebied, bijna een grensgebied, wanneer de bio-ecologische kenmerken van de plant in
aanmerking worden genomen. In l'Aquila wordt saffraan geteeld in een bergachtig gebied (de bollen
worden geplant op een hoogte van tussen de 350–1 000 m), het hoogstgelegen gebied van het
Middellandse-Zeegebied waar saffraan wordt geteeld, met een jaarlijkse regenval van ongeveer
700 mm waarbij ook in de zomer neerslag valt (meer dan 40 mm).
In andere saffraangebieden van de Middellandse Zee, daarentegen, valt er heel weinig neerslag. Daarnaast komt de gemiddelde zomertemperatuur in de provincie l'Aquila niet boven de 20-22 °C uit.
Door al deze factoren behoort het grondgebied van l'Aquila tot het gematigde mediterrane bioklimaat,
welhaast op de grens met een vochtig klimaat.
De bodem van het productiegebied van „Zafferano dell'Aquila” vertoont gemiddeld een humus- en
kleiachtige structuur, waardoor water goed wordt vastgehouden, terwijl het grote zandgehalte ervoor
zorgt dat de grond los en luchtig is. De bodem bevat voldoende actieve kalksteen en veel organische
stoffen, weinig fosfaten en voldoende kalium. De chemische eigenschappen van de bodem en de losse
grond maken het grondgebied bijzonder geschikt voor het telen van „Zafferano dell'Aquila”, die goed
te onderscheiden is van andere soorten saffraan.
Behalve aan de bodem- en klimaatgesteldheid van het productiegebied heeft „Zafferano dell'Aquila”
zijn bijzonderheid ook te danken aan de eeuwenoude landbouwpraktijken die de mens in het leven
heeft geroepen om saffraan in een dergelijk bergachtig en regenachtig gebied te doen overleven. In de
loop der eeuwen zijn technieken voor het selecteren van de bollen en een teeltwijze met een jaarcyclus ontwikkeld. Behalve dat door de teelttechniek die typisch is voor de productie van „Zafferano
dell'Aquila”, die zich kenmerkt door het voortplantingssysteem, het voortbestaan van de soort wordt
gewaarborgd, wordt de plant hierdoor nog meer onderscheiden van vergelijkbare variëteiten die in
andere hetzij nationale hetzij buitenlandse arealen worden gekweekt. Het oogsten van de bloemen
gebeurt uitsluitend met de hand juist om de stigma's die in de bloem zitten niet te beschadigen.
Slechts de deskundige, met die operatie belaste medewerker, wiens techniek van generatie op generatie wordt overgedragen, kan oordelen dat de fase van het roosteren van de stigma's, die het
belangrijkste onderdeel vormt van de productie van „Zafferano dell'Aquila”, is voltooid.
Uit talrijke documenten blijkt dat saffraan reeds sinds de 13e-14e eeuw in de provincie L'Aquila werd
geteeld. Het verworven economisch belang en de wisselvalligheden van de fortuin hebben het leven
van de plaatselijke bevolking sterk getekend, en hebben, zoals men uit historische bronnen kan
afleiden, het handelsverkeer met diverse gebieden in Europa begunstigd.
De Crocus sativus is een steriele triploïde die zich slechts door middel van klonen voortplant; door
deze biologische bijzonderheid van de plant blijven zijn eigenschappen, bij gebrek aan een genetische
evolutie die aan geslachtelijke voortplanting is gekoppeld, in de loop der tijd ongewijzigd. Deze
bijzonderheid maakt „Zafferano dell'Aquila” tot een levend fossiel, aangezien zowel de botanische
kenmerken van de plant, als de voor de teelt toegepaste cultuurtechnieken, sinds meer dan 600 jaar
hetzelfde zijn gebleven. Hieruit volgt dat bij de in de provincie L'Aquila geteelde planten sprake is van
een populatie die wij als cultivar of biotype omschrijven, omdat de kleine biologische wijzigingen die
deze van andere cultivars onderscheiden zich uitsluitend hebben voorgedaan als gevolg van de
bijzondere bodemgesteldheid en het bijzondere klimaat van het gebied.
4.7. C o n t r o l e s t r u c t u u r
Naam:

C.C.I.A.A. Camera di Commercio di L'Aquila

Adres:

Via del Guastatore, 7, C.A.P. I-67100 L'Aquila

4.8. E t i k e t t e r i n g : „Zafferano dell'Aquila” met de beschermde benaming van oorsprong dient op de
volgende wijze in de handel te worden gebracht:
Het product dient in papieren zakjes of in potjes van glas in de handel te worden gebracht, of in
potjes van ander edel materiaal, mits dit voldoet aan de vigerende communautaire regelgeving inzake
de verpakking van bederfelijke voedingsmiddelen. Plastic verpakkingen zijn uitgesloten.
De inhoud van iedere verpakking dient netto te worden aangegeven zoals ook dient te worden
aangegeven of het om poeder of intacte stigma's (draden, meeldraden) gaat. De hoeveelheid per
verpakking is niet aan regels gebonden.
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Op de etiketten van de verpakkingen met het teken van de beschermde oorsprongsbenaming van
oorsprong, waaronder zakjes of potjes, dienen in duidelijke en leesbare letters de volgende aanduidingen te worden vermeld:
— Het logo zoals hieronder gespecificeerd;
— De benaming „Zafferano dell'aquila”, Denominazione d'Origine Protetta, weergegeven met letters
die groter zijn dan die van ieder ander opschrift van het etiket;
— De naam, firmanaam en het adres van het productie- en/of verpakkingsbedrijf, alsmede het
eventuele bedrijfsmerk;
— Het grafische symbool van de Gemeenschap voor het identificeren van de beschermde oorsprongsbenaming dient erop te staan.
Het is verboden enige andere kwalificatie toe te voegen die afwijkt van de kwalificaties van dit
productdossier, met inbegrip van de bijvoeglijke naamwoorden: soort, smaak, gebruik, op kwaliteit
geselecteerd en dergelijke.
Logo
Beschrijving: het logo wordt weergegeven door een kader (kleur blauw Pantone 5125) waarin de
herkenningsemblemen van het product duidelijk zichtbaar zijn.
Voor de naam van het product „ZAFFERANO DELL'AQUILA” wordt lettertype Proteus Medium cp 48
gebruikt, in het midden wordt de gestileerde bloem van de Crocus S. weergegeven, met blaadjes voor
50 % in de kleur rood Pantone 219, die een rand hebben in de kleur rood Pantone 219; bovendien
komen uit de bloem drie stigma's te voorschijn, het kenmerk van de Crocus S., in de kleur rood
Pantone 1795.
Het opschrift „DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA” in lettertype Garamond in de kleur zwart,
staat boven het kader. Het communautair logo dat naast de afbeelding is geplaatst completeert de
herkenbaarheid van de beschermde oorsprongsbenaming.

4.9. N a t i o n a l e e i s e n : —
EG-nummer: IT/00266/27.12.2002.
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 1 maart 2004.
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Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(2004/C 93/11)
Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van
een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt
verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag
in de zin van Verordening (EEG) 2081/92.
VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIE-AANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB (x)

BGA( )

Nationaal nummer van het dossier: 8/2003

1.

Bevoegde dienst van de lidstaat
Naam: Ministero delle Politiche agricole e forestali
Adres: Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma
Tel.

(39-6) 481 99 68

Fax

(39-6) 42 01 31 26

E-mail: qualita@politicheagricole.it
2.

Aanvragende groepering

2.1. Naam: Comitato Promotore per riconoscimento DOP Zafferano di San Gimignano
2.2. Adres: Via delle fonti 3/A San Gimignano (SI)
Tel.

(39) 577 95 02 32

2.3. Samenstelling: Producenten/verwerkers (x)

anderen ( )

3.

Productcategorie: Categorie 1.8 — Andere producten van bijlage I — Specerijen

4.

Overzicht van het productdossier
(Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)

4.1. N a a m : „Zafferano di San Gimignano”
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4.2. B e s c h r i j v i n g : „Zafferano di San Gimignano” wordt verkregen door het roosteren van het oranjerode gedeelte van de stigma's van de bloemen van het knolgewas Crocus Sativus L, een eenzaadlobbige graslandplant die tot de familie van de Iridaceae behoort. De stigma's bestaan uit uitlopende
meeldraden die bovenop franjeachtig zijn. Na het roosteren verandert de kleur van oranje in een
typisch bordeauxrood. De meeldraden moeten intact in de handel worden gebracht en aan de
volgende chemische eigenschappen voldoen, overeenkomstig ISO-norm 3632-1:1993 (testmethode:
ISO 3632-2:1993, punt 13).

Categorie

I

Kleurvermogen uitgedrukt in
rechtstreekse aflezing van de
absorptie van crocina op ongeveer 440 nm droge basis

Bitterwaarde uitgedrukt in
rechtstreekse aflezing van de
absorptie van picrocrocina op
ongeveer 257 nm droge basis

Aromatische safranalwaarde
uitgedrukt in rechtstreekse aflezing van de absorptie op ongeveer 330 nm droge basis

190 min.

70 min.

van 20 tot 50

4.3. G e o g r a f i s c h g e b i e d : Het gebied waar „Zafferano di San Gimignano” wordt geproduceerd
omvat uitsluitend het grondgebied van de gemeente San Gimignano (provincie Siena).
4.4. B e w i j s v a n o o r s p r o n g : Er zijn vanaf de 13eeeuw talrijke bewijzen waaruit blijkt dat het
product oorspronkelijk uit San Gimignano afkomstig is. Dat saffraan uit San Gimignano reeds vanaf
de 13e eeuw een gerenommeerd kwaliteitsproduct was, blijkt niet alleen uit het feit dat er sprake was
van een aanzienlijke export van het product naar andere Italiaanse afzetmarkten (Pisa 1238, Genua
1291), maar ook uit de nieuwe richting die de handelsstroom aannam naar oosterse en Afrikaanse
landen (het Egyptische Alexandrië, Tunis, Damietta, Akko, Tripoli en Aleppo van het jaar 1221 tot
het jaar 1247). Met de handel in saffraan werd zoveel verdiend dat hierdoor niet weinig huizen
fortuin maakten. Sommige huizen besloten — zoals uit talrijke bronnen kan worden opgemaakt –
deze verdiensten ook te gebruiken bij de bouw van de beroemde torens, waarop de stad nu nog steeds
trots kan zijn. Saffraan doemt ook vaak op in opsommingen van geschenken: in 1241, bijvoorbeeld,
stuurde de gemeente 25 pond saffraan naar keizer Frederik II, die in de buurt verbleef.
Er is een buitengewoon rijke historische documentatie over de teelt van de krokus (alledaagse term
voor crocus sativus) in San Gimignano; deze maakt het zelfs mogelijk de ligging van de betreffende
landerijen te reconstrueren. Uit diverse bronnen blijkt dat saffraan, vanaf 1200, behalve in de keuken
zeker ook werd gebruikt om mee te kleuren, evenals in de geneeskunde en in de schilderkunst. Ook
wordt er melding van gemaakt in oude, middeleeuwse, financiële of contractuele documenten, evenals
in wetten of gemeentelijke verordeningen.
Er bestaan zeer talrijke bronnen die aantonen dat saffraan van oudsher in San Gimignano wordt
geteeld. Hiertoe behoort onder andere de rijke bibliografie waarvan enkele werken worden aangehaald:
A. Petino: „Lo zafferano nell'economia del Medioevo” („Saffraan in de economie van de Middeleeuwen”), blz. 172;
D. Abulafia: „Crociati e zafferano” („Kruisridders en saffraan”);
E. Fiumi: „Storia economica e sociale di S. Gimignano” („Economische en sociale geschiedenis van San
Gimignano”);
V. R. Ciasca: l'arte dei medici e degli speziali nella storia del commercio fiorentino dei sec. XII e XV
(„het artsen- en apothekersgilde in de geschiedenis van de Florentijnse handel in de XIIe en XVe
eeuw”);
Hoewel saffraan vandaag de dag niet meer de grote economische betekenis van weleer heeft, blijft het
op gastronomisch en farmaceutisch gebied zeer belangrijk.
De oorsprong van „Zafferano di San Gimignano” zal worden gegarandeerd door middel van een
systeem voor de traceerbaarheid waarbij de betreffende producenten en terreinen in een speciale lijst
worden ingeschreven die wordt bijgehouden door het controleorgaan waarvan in artikel 10 van
Verordening (EEG) nr. 2081/92 sprake is.
4.5. W e r k w i j z e v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n h e t p r o d u c t : Bij het selecteren van de bollen
die worden geplant worden bollen die rotte plekken vertonen en bollen met vlekken of sneden
verwijderd. Nadat de buitenste vliezen en de wortelresten van de moederbol zijn verwijderd worden
de bollen, tussen begin augustus en half september, geplant in de zanderige of zanderig-modderige
bodems, waaruit het grondgebied van San Gimignano bestaat. Er wordt gebruikgemaakt van organische bemesting. Tussen begin oktober en eind november worden de bloemen in de vroege ochtenduren, wanneer zij nog gesloten zijn, met de hand geplukt.
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De geplukte bloemen worden naar gesloten ruimtes gebracht waar, in de loop van dezelfde dag als
waarop de bloemen zijn geoogst, de „mondatura” of „sfioritura” plaatsvindt, een handeling waarbij
met de hand het oranjerode deel van de stigma's wordt verwijderd en waarbij moet worden voorkomen dat het gelig witte deel wordt verwijderd. De stigma's worden in hermetisch afgesloten glazen
houders bewaard, waarin zij binnen vijf minuten na het einde van het drogen worden gelegd. Deze
houders worden in het donker opgeslagen in koele en droge ruimtes. Hierna volgt het drogen, dat
altijd bij een temperatuur van minder dan 50 °C moet plaatsvinden. De stigma's worden op netten of
in zeven gelegd, gewoonlijk van roestvrij staal, in de buurt van gloeiend houtskool van hout dat uit
een bos afkomstig is, waarbij erop wordt gelet dat deze voortdurend worden gedraaid om ervoor te
zorgen dat het proces uniform verloopt. Andere droogsystemen zijn toegestaan, zoals het zonnesysteem of het drogen in elektrische ovens.
4.6. V e r b a n d : Het subaride klimaat waardoor het productiegebied wordt gekenmerkt, heeft, met name
door het watertekort in de zomer, een positieve invloed op de teelt van de plant, zoals blijkt uit de
desbetreffende wetenschappelijke literatuur.
Ook de morfologische factoren en de bodem- en klimaatgesteldheid, respectievelijk de heuvelachtige
structuur van het gebied en de specifieke zanderige en modderige textuur van de bodem, die verhinderen dat er vocht blijft liggen, zijn bijzonder geschikt. De omstandigheden van het grondgebied
van San Gimignano, zoals gezonde, permeabele bodems met een goede afwatering en een klimaat met
een laag jaarlijks neerslaggemiddelde, zijn gunstig voor de productie van saffraan; de neerslag valt
gewoonlijk in de winter en de zomers zijn droog. Kenmerkend voor het geomorfologische aspect van
het grondgebied is de bijna uniforme aanwezigheid van heuvels met een hoogte van tussen de 170 en
624 m, met golvende contouren en zwak of matig glooiende hellingen met weinig oppervlakkige
erosie. In verhouding tot de uitgestrektheid van het heuvellandschap komt in de valleikommen een
zeer beperkt aantal gebiedsoorten voor. Op het grondgebied van San Gimignano zijn geen belangrijke
waterstromen aanwezig en het hydrografische netwerk is gebrekkig en onregelmatig verspreid.
Uit onderzoek op het gebied van de bodem- en klimaatgesteldheid van het grondgebied komt naar
voren dat de bodemstructuur hoofdzakelijk zanderig of zanderig-modderig is met kleine hoeveelheden
klei, dat de bodem goed ontwikkeld is, over het algemeen vruchtbaar, met een redelijke permeabiliteit,
dat de bodem wordt gekenmerkt door een hoge poreusheid en een uitstekende afwatering die ervoor
zorgt dat de grond zeer luchtdoorlatend is. Ook klimatologisch gezien zijn de omstandigheden van
het grondgebied van San Gimignano gunstig voor het telen van saffraan, met de hoogste neerslagwaarden in de herfst en de lente en de laagste waarden in de zomer. Op grond van de jaarlijkse
temperatuurverschillen wordt het klimaat van het gebied rond San Gimignano omschreven als een
sublitoraal/continentaal klimaat. Al deze factoren dragen er gezamenlijk toe bij dat het grondgebied
van San Gimignano een optimale omgeving is voor de teelt van saffraan, dat bij deze bodem- en
klimaatgesteldheid zijn natuurlijke habitat heeft gevonden; het is hieraan dat „Zafferano di San
Gimignano” zijn bijzonderheid te danken heeft. Behalve dat er sprake is van een gebied dat zonder
twijfel geschikt is, is het product eveneens van oudsher met het grondgebied verbonden op grond van
een aantal economische, sociale en productiefactoren. De teelt van saffraan heeft in San Gimignano
een lange traditie, die sinds 1200 is gedocumenteerd.
Te beginnen bij het oogsten van de bloemen tot aan de selectie en het drogen van de stigma's wordt,
ook vandaag de dag nog, iedere handeling met de hand verricht, zonder enige technische hulp. Zo
wordt ook de „mondatura” of „sfioritura” met uiterste bekwaamheid met de hand verricht, terwijl het
aangeven van het ideale roosterpunt op het oog wordt gedaan op basis van de ervaring die de oudste
medewerkers in de loop der jaren hebben opgedaan.
In veel middeleeuwse documenten van de stad wordt in contracten melding gemaakt van saffraan.
Bijzonder wijdverspreid was op het platteland het contract dat eruit bestond vooraf contant een
bepaalde, bij de oogst („ad novellum”) te leveren hoeveelheid saffraan te betalen. Omdat het een
veelzijdig contract was, werd het ook in plaats van geld gebruikt. Ook de rigide regels van de
Commune voor het garanderen van het gewicht en de kwaliteit van het product zijn historisch
verbonden met de saffraanhandel. Het was de taak van het artsen- en apothekersgilde, dat tevens
zorg droeg voor het ijken van de weegschalen, erop toe te zien dat het wegen op correcte wijze
plaatsvond. Een bewijs voor deze activiteit komt men vandaag nog tegen: een achternaam als Pesalgruoghi of Pesalgruoci (van „pesare” — wegen — en „crocus” — krokus —) komt nog steeds voor in
San Gimignano.
Er vindt momenteel een belangrijke herontdekking plaats van „Zafferano di San Gimignano”, zowel
op gastronomisch als op farmaceutisch gebied. Door middel van eerlijke en constante methoden heeft
de traditie in dit gebied gezorgd voor duurzame gebruiken op het gebied van de productie en ook op
het gebied van de verwerking van saffraan. Veel handelingen worden nog steeds net als in de
Middeleeuwen met de hand uitgevoerd: het selecteren van de bollen, het plukken van de bloemen
in de vroege ochtenduren, het loshalen van de stigma's, het laten drogen bij het vuur.
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Het product wordt gebruikt in gerechten en in sommige plaatselijke specialiteiten, ook in samenhang
met andere typische producten uit San Gimignano, zoals brood met Vernaccia-wijn en saffraan, en
„schiacciata” (plat, vierkant brood) met saffraan. Door enkele boeken, zoals bijvoorbeeld het „libro
della cocina” (kookboek) van Anonimo Toscano uit de 16e eeuw te raadplegen, merkt men dat
saffraan tegenwoordig in de keuken minder belangrijk is dan in het verleden. Saffraan was namelijk
het belangrijkste ingrediënt van gerechten met namen als „i pestelli”, „la peverata”, „l'agliata”, „la
porrata” en ook van een aantal kazen. Dat saffraan nu minder aandacht krijgt is met name te wijten
aan een ingrijpende verandering van gewoonten waarbij vooral traditionele praktijken en producten
het moeten ontgelden. Gelukkig zijn we tegenwoordig getuige van een omgekeerde tendens die aanzet
tot tal van initiatieven en manifestaties. Sinds jaren vindt er in San Gimignano, in het najaar, een feest
plaats dat „zo geel als goud” is. Dit feest, dat wordt gehouden ter gelegenheid van de „mondatura” van
de krokussen, heeft als doel de aandacht van het publiek te vestigen op de culturele aspecten van het
gebruik van saffraan.
4.7. C o n t r o l e s t r u c t u u r
Naam: AGROQUALITÀ
Adres: Via Montebello, 8 — Roma
4.8. E t i k e t t e r i n g : Het product wordt met de hand verpakt en in de handel gebracht, waarbij de
stigma's worden gelaten zoals ze zijn, of in de vorm van draadjes. Het product, met een gewicht dat
varieert van 10 centigram tot 1 gram, wordt verpakt in zakjes of in een verpakking van materiaal dat
geschikt is voor voedingsmiddelen.
Op het etiket van de verpakking moeten, naast het grafische symbool van de Gemeenschap met
desbetreffende vermelding en naast de wettelijk vereiste informatie, in duidelijke en leesbare drukletters, de volgende nadere aanduidingen staan:
— „Zafferano di San Gimignano”, onvertaalbaar, gevolgd door de vertaalbare uitdrukking „Denominazione di Origine Protetta” (beschermde oorsprongsbenaming), voluit, of afgekort (DOP). Deze
aanduidingen moeten worden vermeld met letters die ten minste tweemaal zo groot zijn als de
andere;
— de naam, firmanaam en het adres van het productie- en/of verpakkingsbedrijf.
Het is verboden hier niet nadrukkelijk voorziene kwalificaties aan toe te voegen.
Wel is het gebruik toegestaan van: aanduidingen die naar privé-merken verwijzen, mits deze niet zijn
bedoeld om iets aan te prijzen of zodanig zijn dat consumenten erdoor worden misleid; aanduidingen
van de naam van het bedrijf dat de saffraan heeft geteeld, of van andere oprechte en aantoonbare
verwijzingen die zijn toegestaan op grond van communautaire, nationale of regionale regelgeving, en
die niet strijdig zijn met de doelstelling en de inhoud van dit productdossier.
Producten waarbij om deze te bewerken, ook na deze te hebben bewerkt en verwerkt, „Zafferano di
San Gimignano” met beschermde oorsprongsbenaming als grondstof wordt gebruikt, kunnen zonder
het communautaire logo in de handel worden gebracht in verpakkingen waarop naar die benaming
wordt verwezen, op voorwaarde dat:
— „Zafferano di San Gimignano” met beschermde oorsprongsbenaming, als zodanig gecertificeerd,
het exclusieve bestanddeel vormt van de handelscategorie waartoe het product behoort;
— de gebruikers van „Zafferano di San Gimignano” met beschermde oorsprongsbenaming toestemming hebben van de houders van het, door middel van de registratie van de benaming „Zafferano
di San Gimignano” DOP, verkregen recht van intellectuele eigendom, welke houders zijn verenigd
in een consortium dat door het Italiaanse ministerie van Landbouw- en Bosbouwbeleid met de
bescherming is belast. Hetzelfde consortium zal deze gebruikers ook inschrijven in speciale
registers en toezicht houden op het correcte gebruik van de beschermde benaming. Bij ontbreken
van het met de bescherming belaste consortium zullen de genoemde taken worden verricht door
het Italiaanse ministerie van Landbouw- en Bosbouwbeleid, aangezien dit de bevoegde dienst is die
is belast met de tenuitvoerlegging van Verordening (EEG) nr. 2081/92.
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Met betrekking tot het niet exclusieve gebruik van „Zafferano di San Gimignano” met beschermde
oorsprongsbenaming is volgens de vigerende regelgeving slechts een verwijzing ernaar toegestaan
tussen de ingrediënten van het product dat dit bevat of waarin dit is verwerkt of bewerkt.
Het logo van het product, zoals de hieronder weergegeven reproductie, bestaat uit een figuur die een
silhouet van San Gimignano voorstelt, met gouden vlakvulling en met een krokusbloem die zich links
van het midden bevindt met op de voorgrond bloemblaadjes die in wit en lila (Pantone 258) zijn
opgevuld. De drie saffraanstigma's zijn rood (Pantone 180) van kleur. In het onderste gedeelte staat
het opschrift „ZAFFERANO”, in het lettertype dearjoe, zwart van kleur, op de gouden ondergrond en,
in de ruimte daaronder, het opschrift „DI SAN GIMIGNANO”, in het lettertype dj murphic full en
eveneens zwart van kleur, op een witte ondergrond. Het logo heeft zowel in de hoogte als in de
breedte een afmeting van 36 mm.
Het logo kan evenredig worden aangepast aan diverse gebruikstoepassingen.

4.9. N a t i o n a l e e i s e n : —
EG-nummer: IT/00289/08.05.2003.
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 8 december 2003.
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DE EUROPESE OMBUDSMAN
MEDEDELING
(2004/C 93/12)
De Europese Ombudsman heeft de uitvoeringsbepalingen die van kracht zijn sinds 1 januari 2003 gewijzigd,
om klachten in de nieuwe Verdragstalen, ten gevolge van de uitbreiding van de Europese Unie, mogelijk te
maken. De uitvoeringsbepalingen zijn beschikbaar op de website van de Ombudsman: http://www.euroombudsman.eu.int
Schriftelijke kopieën kunnen gratis aangevraagd worden bij de Europese Ombudsman: 1, Avenue du
Président Robert Schuman — BP 403 — F-67001 Strasbourg Cedex, Tel. (33-3) 88 17 23 13, Fax (33-3)
88 17 90 62, E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
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III
(Bekendmakingen)

COMMISSIE
Uitnodiging tot het indienen van voorstellen op het gebied van de communautaire samenwerking
op het gebied van door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee
(2004/C 93/13)
(Voor de EER relevante tekst)

I.1. Deze oproep betreft de indiening van voorstellen voor acties die voor financiële steun van de Europese
Commissie, directoraat-generaal Milieu, in de vorm van medefinanciering in aanmerking komen.
I.2. Informatie over de betrokken gebieden, de aard en de inhoud van de acties (en ook de toekenningsvoorwaarden en aanvraagformulieren) zijn te vinden in de documentatie betreffende deze uitnodiging.
Deze kan worden geraadpleegd op de internetsite Europa op het volgende adres:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
I.3. Procedure voor indiening en onderzoek van de aanvragen:
Er kunnen voorstellen worden ingediend tot 28 mei 2004.
De voorstellen worden als volgt afgehandeld:
— ontvangst, registratie en ontvangstbevestiging door de Commissie;
— onderzoek door de diensten van de Commissie;
— definitief besluit en mededeling van het resultaat aan de indiener van het voorstel.
De selectie geschiedt, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen, op basis van de
criteria die in de documentatie betreffende deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen zijn
geformuleerd.
De gehele procedure is strikt geheim. Wanneer de Commissie een voorstel goedkeurt, sluit zij met de
indiener een contract (bedragen worden in euro vermeld).
De beslissing van de Commissie kan niet worden aangevochten.
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ANNULERING VAN EEN OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN
Cards 2003 — Geïntegreerd terugkeerprogramma — Bosnië en Herzegovina (alleen voor: Project
3: IRP-3-EB; Project 4: IRP-4-NW; Project 5: IRP-5-NB)
(2004/C 93/14)
1. Publicatiegegevens: EuropeAid/117165/C/G/BA
2. Publicatiedatum: 2 september 2003 (PB C 206)
3. Programma: Cards 2003
4. Aanbestedende dienst: Europese Commissie namens de regering van Bosnië en Herzegovina
5. Andere gegevens: Van de vijf (5) projecten waarvoor in bovengenoemde oproep voorstellen werden
gevraagd, zijn er drie (3) geannuleerd:
— Project 3: OOST-BOSNIË, code: IRP-3-EB
Gemeenten: Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik
— Project 4: NOORDWEST, code: IRP-4-NW
Gemeenten: Bihać, Sanski Most, Prijedor
— Project 5: NOORD-BOSNIË, code: IRP-5-NB
Gemeenten: Teslić, Kotor Varoš, Gradiška
Aantekeningen:
Indien voor dit project een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt gestart, zal een nieuw bericht van
aanbesteding worden gepubliceerd.
In dit stadium dienen belangstellende natuurlijke personen of rechtspersonen daarom geen voorstellen of
verzoeken om informatie in te dienen.
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Wijziging van het bericht van inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van
halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen
(2004/C 93/15)
(Publicatieblad van de Europese Unie C 257 van 25 oktober 2003)
Op bladzijde 11 onder I. Inschrijving, wordt punt 2 als volgt gelezen:
„2. De totale hoeveelheid, waarvoor de maximumrestitutie bij uitvoer overeenkomstig artikel 1, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1948/2002 (4), kan worden vastgesteld, bedraagt ongeveer 40 000 ton.
___________
(4) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 18.”.

Wijziging van het bericht van inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending
van gedopte langkorrelige B rijst naar Réunion
(2004/C 93/16)
(Publicatieblad van de Europese Unie C 257 van 25 oktober 2003)
Op bladzijde 8, onder I. Inschrijving, wordt punt 2 als volgt gelezen:
„2. De totale hoeveelheid, waarvoor de maximumsubsidie voor de verzending op grond van artikel 6, lid 3,
van Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie (2) gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1453/1999 (3) kan worden vastgesteld, bedraagt ongeveer 30 000 ton.”.
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