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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1666/2000 VAN DE RAAD
van 17 juli 2000
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad (4) regelt maandelijkse verhogingen
van de interventieprijs. Deze regeling heeft tot doel in zekere mate rekening te houden met de
opslag- en rentekosten van graanvoorraden in de Gemeenschap en met de noodzaak om de
voorraden af te zetten naar gelang van de marktbehoeften. Volgens de aanpak die bij de hervorming
van de gemeenschappelijke marktordeningen in het kader van Agenda 2000 is gevolgd en om de
producenten in staat te stellen voor hun productie een meerjarenplanning te maken, moeten het
aantal en het bedrag van de maandelijkse verhogingen zonder beperking in de tijd worden vastgesteld, wat niet wegneemt dat later nog aanpassingen kunnen worden aangebracht als die gerechtvaardigd blijken.

(2)

Ter wille van een eenvoudige en duidelijke wetgeving moeten in het kader van deze wijziging van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 alle niet-relevante bepalingen worden geschrapt.

(3)

De voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1766/92 vereiste maatregelen moeten worden
vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van
de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 1766/92 wordt als volgt gewijzigd:
1. artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Op de interventieprijs worden maandelijkse verhogingen toegepast overeenkomstig de tabel van
bijlage D.”.
(1)
(2)
(3)
(4)

PB C 86 E van 24.3.2000, blz. 1.
Advies van 16 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
PB C 168 van 16.6.2000, blz. 17.
PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1253/1999 (PB L 160 van
26.6.1999, blz. 18).
5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(

L 193/1

L 193/2

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

2. de artikelen 20 en 22 worden geschrapt;
3. artikel 23 wordt vervangen door:
„Artikel 23
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor granen, hierna „comité” te
noemen.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op één maand vastgesteld.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.”.

4. de volgende bijlage D wordt toegevoegd:
„BIJLAGE D
Maandelijkse verhogingen van de interventieprijs
(in EUR/ton)
Verkoopseizoen
2000/2001

Vanaf het verkoopseizoen 2001/2002

juli

—

—

augustus

—

—

september

—

—

oktober

—

—

november

1

0,93

december

2

1,86

januari

3

2,79

februari

4

3,72

maart

5

4,65

april

6

5,58

mei

7

6,51

juni

7

6,51”

Maand

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
J. GLAVANY

29.7.2000

29.7.2000
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VERORDENING (EG) Nr. 1667/2000 VAN DE RAAD
van 17 juli 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 3072/95 houdende een gemeenschappelĳke ordening van de
rĳstmarkt
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 3072/95 (4) is voorzien in maandelĳkse verhogingen van
de interventieprĳs. Deze regeling heeft tot doel enigermate rekening te houden met de opslag- en de
financieringskosten van rĳstvoorraden in de Gemeenschap en met de noodzaak om de voorraden af
te zetten naar gelang van de marktbehoeften. Volgens de aanpak die bĳ de hervorming van de
gemeenschappelĳke marktordening in het kader van Agenda 2000 is gevolgd en om de producenten
in staat te stellen voor hun productie een meerjarenplanning te maken, moet het bedrag van de
maandelĳkse verhogingen zonder beperking in de tĳd worden vastgesteld, wat niet wegneemt dat
later nog aanpassingen kunnen worden aangebracht als die gerechtvaardigd blĳken te zĳn. Met name
rekening houdend met de stabiliteit van de prĳzen en van de rentevoeten is het gerechtvaardigd het
huidige bedrag van de verhogingen aan te houden.

(2)

In het kader van de steunregeling voor de rĳstproducenten is bĳ artikel 6 van Verordening (EG) nr.
3072/95 één nationaal basisareaal vastgesteld voor elke producerende lidstaat, behalve voor Frankrĳk
en Griekenland, waarvoor twee basisarealen zĳn vastgesteld. Het verzoek van Griekenland om de
prefecturen Kavala en Etolië-Akarnanië op te nemen in hetzelfde basisareaal als Thessaloniki, Serres
en Ftiotis moet worden ingewilligd omdat in al deze prefecturen de rĳstbouw een traditionele teelt is.
Het totale oppervlak van elk basisareaal en het compensatiebedrag blĳven ongewĳzigd.

(3)

Ter wille van een eenvoudige en duidelĳke wetgeving is het dienstig in het kader van deze wĳziging
van Verordening (EG) nr. 3072/95 alle niet-relevante bepalingen te schrappen.

(4)

De voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 3072/95 vereiste maatregelen moeten worden
vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van
de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 3072/95 wordt als volgt gewĳzigd:
1. artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Op de interventieprĳs worden gedurende elke van de vier in artikel 4, lid 1, vermelde maanden
maandelĳkse verhogingen toegepast. De aldus voor juli verkregen prĳs blĳft geldig tot en met 31
augustus.
Vanaf het verkoopseizoen 2000/2001 bedraagt elk van de maandelĳkse verhogingen van de interventieprĳs 2 EUR/ton.”.
(1)
(2)
(3)
(4)

PB C 86 E van 24.3.2000, blz. 3.
Advies van 16 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
PB C 168 van 16.6.2000, blz. 17.
PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2072/98 (PB L 265 van
30.9.1998, blz. 4).
5
( ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

L 193/3

L 193/4
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2. in artikel 6 worden de leden 3 en 4 vervangen door:
„3.

De compensatiebedragen worden als volgt vastgesteld:
(in EUR/ha)
1997/98

1998/1999

1999/2000
en volgende

111,44

222,89

334,33

96,35

192,70

289,05

131,80

263,60

395,40

— nomoi Thessaloniki, Seres,
Kavala, Etolia-Acarnania en
Phtiotida

131,27

262,55

393,82

— overige nomoi

131,27

262,55

393,82

Italië

106,00

212,00

318,01

Portugal

106,18

212,36

318,53

Spanje
Frankrĳk
— Europees grondgebied
— Frans Guyana
Griekenland

Met het oog op een betere oriëntatie van de productie kunnen de compensatiebedragen worden
gedifferentieerd door middel van toeslagen en kortingen naar gelang van het ras.
De compensatiebedragen worden uitbetaald tussen 16 oktober en 31 december volgend op het begin
van het lopende verkoopseizoen.
4.
Er wordt voor elke producerende lidstaat een nationaal basisareaal ingesteld. Voor Frankrĳk en
Griekenland worden evenwel twee basisarealen ingesteld. De basisarealen zĳn de volgende:
Spanje:

104 973 hectare

Frankrĳk:
— Europees grondgebied:
— Frans Guyana:

24 500 hectare
5 500 hectare

Griekenland
— nomoi Thessaloniki, Seres, Kavala, Etolia-Acarnania en Phtiotida:
— overige nomoi:
Italië:
Portugal:

22 330 hectare
2 561 hectare
239 259 hectare
34 000 hectare.”.

3. artikel 20 wordt geschrapt;
4. artikel 22 wordt vervangen door:
„Artikel 22
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het bĳ artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector granen (*)
ingestelde Comité van beheer voor granen, hierna „comité” te noemen.

29.7.2000
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2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termĳn wordt op één maand gesteld.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.

(*) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
J. GLAVANY

L 193/5

L 193/6

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

29.7.2000

VERORDENING (EG) Nr. 1668/2000 VAN DE RAAD
van 17 juli 2000
houdende wĳziging van Verordening (EEG) nr. 845/72 tot vaststelling van bĳzondere maatregelen
ter bevordering van de zĳderupsenteelt
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op grond van Verordening (EEG) nr. 845/72 (4) wordt
het communautaire steunbedrag voor in de Gemeenschap geteelde zĳderupsen jaarlĳks vastgesteld. Zoals bĳ
de hervorming van de gemeenschappelĳke marktordeningen in het kader van Agenda 2000 is gebeurd, en om
de marktdeelnemers in staat te stellen langlopende
productieplannen op te stellen, moet de steun, onverminderd latere aanpassingen die gerechtvaardigd zouden
blĳken, zonder beperking in de tĳd worden vastgesteld.
Het steunbedrag moet zo worden vastgesteld dat het de
zĳderupsentelers een redelĳk inkomen verzekert.
De voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 845/
72 vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 845/72 wordt als volgt gewĳzigd:

0106 00 90 en eieren van zĳderupsen van GN-code
0511 99 80.
2.
De steun wordt aan de zĳderupsentelers verleend voor
de gebruikte dozen eieren van zĳderupsen voorzover de
dozen een nader te bepalen minimumhoeveelheid eieren
bevatten en de rupsenteelt tot een goed einde gebracht is.
3.
Het steunbedrag per gebruikte doos zĳderupseneieren
wordt op 133,26 EUR vastgesteld.”;
2. artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 4, lid 2.
Deze bepalingen betreffen met name de in artikel 1, lid 2,
bedoelde minimumhoeveelheid, de door de lidstaten aan de
Commissie mee te delen gegevens en alle controlemaatregelen om de financiële belangen van de Gemeenschap tegen
fraude en andere onregelmatigheden te beschermen.”;
3. artikel 4 wordt vervangen door:
„Artikel 4
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het bĳ artikel 11
van Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29
juni 1970 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector vlas en hennep (*) ingestelde Comité
van beheer voor vlas en hennep, hierna „comité” te noemen.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen
4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt op één maand vastgesteld.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.

(*) PB L 146 van 4.7.1970, blz. 1.”.

1. artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
1.
Een steunregeling wordt ingevoerd voor in de
Gemeenschap geteelde zĳderupsen van GN-code
(1)
(2)
(3)
(4)

PB C 86 E van 24.3.2000, blz. 9.
Advies van 16 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
PB C 168 van 16.6.2000, blz. 17.
PB L 100 van 27.4.1972, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EEG) nr. 2059/92 (PB L 215 van 30.7.1992, blz. 19).
5
( ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 april 2000.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
J. GLAVANY
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VERORDENING (EG) Nr. 1669/2000 VAN DE RAAD
van 17 juli 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2467/98 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector schapen- en geitenvlees
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2467/98 van
de Raad (4) is bepaald dat de basisprĳs voor geslachte
schapen jaarlĳks moet worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 3, lid 2, van die verordening bepaalde
criteria. In dit lid is ook bepaald dat de basisprĳs naar
seizoen gedifferentieerd moet worden om rekening te
houden met de normale seizoenschommelingen van de
communautaire markt voor schapenvlees. Op grond van
de daarbĳ toe te passen parameters moeten de prĳzen
op het in deze verordening aangegeven peil worden
vastgesteld.
Zoals bĳ de hervorming van de gemeenschappelĳke
marktordeningen in het kader van Agenda 2000
gebeurd is, en om de producenten in staat te stellen voor
hun productie een meerjarenplanning te maken, moet de
basisprĳs zonder beperking in de tĳd worden vastgesteld. Dit sluit echter latere aanpassingen niet uit, als
deze gerechtvaardigd blĳken.
De voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2467/
98 vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2467/98 wordt als volgt gewĳzigd:

1. artikel 3 wordt vervangen door:
„Artikel 3
De basisprĳs voor het verkoopseizoen 2001 en de daaropvolgende verkoopseizoenen wordt vastgesteld op
504,07 EUR/100 kg geslacht gewicht.
De naar seizoen gedifferentieerde basisprĳs, waarbĳ rekening gehouden wordt met de normale seizoenschommelingen van de communautaire markt voor schapenvlees,
wordt per week vastgesteld overeenkomstig bĳlage III bĳ
deze verordening.
Tenzĳ de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen anders besluit, vangt het
verkoopseizoen aan op de eerste maandag van januari en
eindigt het op de dag die voorafgaat aan die dag van het
daaropvolgende jaar.”;
2. artikel 24 wordt geschrapt;
3. artikel 25 wordt vervangen door:
„Artikel 25
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het Comité van
beheer „schapen en geiten”, hierna „comité” te noemen.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen
4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt op één maand gesteld.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.”;

4. de bĳlage bĳ deze verordening wordt ingevoerd als bĳlage
III bĳ Verordening (EG) nr. 2467/98.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekenmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
J. GLAVANY

(1) PB C 86 E van 24.3.2000, blz. 11.
(2) Advies uitgebracht op 16 mei 2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(3) PB C 168 van 16.6.2000, blz. 17.
4
( ) PB L 312 van 20.11.1998, blz. 1.
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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BĲLAGE
„BĲLAGE III
Naar seizoen gedifferentieerde basisprĳs
(in EUR/100 kg geslacht gewicht)
Week

Basisprĳs

Week

Basisprĳs

1

515,06

27

483,55

2

518,58

28

481,20

3

522,67

29

480,01

4

525,59

30

479,45

5

528,51

31

478,83

6

531,42

32

478,83

7

534,35

33

478,83

8

537,27

34

478,83

9

539,61

35

478,83

10

541,94

36

478,83

11

543,11

37

478,83

12

543,11

38

478,83

13

541,94

39

478,86

14

540,30

40

478,98

15

538,09

41

479,10

16

534,94

42

479,20

17

532,60

43

479,30

18

529,09

44

480,00

19

525,59

45

480,95

20

520,92

46

482,00

21

515,08

47

483,20

22

509,23

48

486,10

23

502,24

49

490,75

24

496,39

50

496,60

25

491,72

51

503,85

26

487,05

52

511,50”
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VERORDENING (EG) Nr. 1670/2000 VAN DE RAAD
van 20 juli 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten
(2)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op de artikelen 36 en 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

De lidstaten moeten de communautaire steun kunnen
aanvullen met een nationale bĳdrage, eventueel via een
heffing op de zuivelsector,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

De leden 2 en 3 van artikel 14 van Verordening (EG) nr.
1255/1999 worden vervangen door:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 1

Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 (4)
voorziet in communautaire steun voor de uitreiking van
melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in
onderwĳsinstellingen, met als expliciet doel de
consumptie van melk door jongeren te bevorderen. Uit
een evaluatie van deze maatregel is gebleken dat de
schoolmelkregeling, zĳ het in beperkte mate, van
invloed is geweest op het evenwicht van de zuivelmarkt.
In de evaluatie wordt er voorts met nadruk op gewezen
dat indien de maatregel zou worden ingetrokken en de
lidstaten bĳgevolg zelf de lasten zouden moeten dragen
die aan de schoolmelksubsidiëring verbonden zĳn, de
beschikbaarheid en derhalve ook de consumptie van
zuivelproducten in scholen verder zouden dalen.
Derhalve ligt het in de lĳn van de doelstellingen van het
gemeenschappelĳk landbouwbeleid om de maatregel
voort te zetten, zĳ het met een lagere communautaire
steun.

„2.
Ter aanvulling van de communautaire steun kunnen
de lidstaten nationale steun verlenen voor de verstrekking
van de in lid 1 bedoelde producten aan leerlingen van
onderwĳsinstellingen. De lidstaten kunnen hun nationale
steun financieren uit een heffing op de zuivelsector of via
andere bĳdragen uit die sector.
3.
Voor volle melk bedraagt de communautaire steun
75 % van de melkrichtprĳs. Voor andere producten wordt
de bĳdrage vastgesteld op basis van de melkbestanddelen
van de betrokken producten.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing vanaf 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
F. PARLY

(1) PB C 89 van 28.3.2000, blz. 22.
(2) Advies uitgebracht op 3 mei 2000 (nog niet verschenen
Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 27 april 2000 (nog niet verschenen
Publicatieblad).
(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening gewĳzigd bĳ
dening (EG) nr. 1040/2000 (PB L 118 van 19.5.2000, blz.

in het
in het
Veror1).
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VERORDENING (EG) Nr. 1671/2000 VAN DE RAAD
van 20 juli 2000
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 918/83 met betrekking tot een tĳdelĳke afwĳking voor
rechtenvrĳe invoer, in Finland, voor bier
bedrag voor reizigers beneden de 15 jaar tot 90 EUR
beperken.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 26,

(5)

Finland heeft om een afwĳking van deze waarden
verzocht om op de rechtenvrĳe invoer van bier uit derde
landen een kwantitatieve begrenzing te mogen
toepassen.

(6)

Een grens van niet minder dan 6 liter bier komt, de
geografische ligging van Finland en de economische
problemen van de Finse detailhandelaren in de grensgebieden, alsmede de aanzienlĳke opbrengstderving als
gevolg van de toegenomen rechtenvrĳe invoer van bier
uit derde landen in aanmerking genomen, als passend
voor.

(7)

Deze afwĳking dient in de tĳd te worden beperkt
teneinde na een overgangsperiode een gelĳke behandeling van reizigers in de gehele Europese Unie te waarborgen.

(8)

Het is dienstig deze afwĳkingsbepaling twee jaar langer
te handhaven dan de beperking voor bier dat uit andere
lidstaten in Finland wordt ingevoerd, teneinde de Finse
detailhandel de gelegenheid te bieden zich aan de nieuwe
situatie aan te passen,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op grond van artikel 26 van Richtlĳn 92/12/EEG van de
Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene
regeling voor accĳnsproducten, het voorhanden hebben
en het verkeer daarvan en de controles daarop (3), mag
Finland een kwantitatieve grens van 15 liter voor
bieraankoop uit andere lidstaten handhaven, zoals
bepaald in de Toetredingsakte van Oostenrĳk, Finland en
Zweden, welke hoeveelheid is vrĳgesteld van Finse belastingen.
Finland dient maatregelen te nemen om ervoor te
zorgen dat voor de invoer van bier uit derde landen geen
gunstiger voorwaarden gelden dan voor de invoer ervan
uit andere lidstaten.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(3)

In artikel 45 van Verordening (EEG) nr. 918/83 van de
Raad van 28 maart 1983 betreffende de instelling van
een communautaire regeling inzake douanevrĳstellingen (4) is bepaald dat goederen die deel uitmaken van
de persoonlĳke bagage van reizigers die uit een derde
land komen, vrĳ van invoerrechten worden toegelaten,
voorzover het invoer betreft waaraan elk handelskarakter vreemd is.

Artikel 1
In Verordening (EEG) nr. 918/83 wordt het volgende artikel 47
ter ingevoegd:
„Artikel 47 ter

(4)

Overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EEG) nr.
918/83 mag bier voor een totale waarde van ten
hoogste 175 EUR per reiziger vrĳ van invoerrechten
worden ingevoerd. Overeenkomstig artikel 47, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 918/83 mogen de lidstaten dit

(1) Advies uitgebracht op 14 juni 2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(2) Advies uitgebracht op 24 mei 2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(3) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 96/99/EG (PB L 8 van 11.1.1997, blz. 12).
(4) PB L 105 van 23.4.1983, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 355/94 (PB L 46 van 18.2.1994, blz. 5).

In afwĳking van de bĳ artikel 47 vastgestelde waarden mag
Finland tot en met 31 december 2005 op de rechtenvrĳe
invoer van bier een kwantitatieve grens van niet minder
dan 6 liter toepassen.”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2000.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
F. PARLY
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VERORDENING (EG) Nr. 1672/2000 VAN DE RAAD
van 27 juli 2000
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor
producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer
tot vezelvlas en -hennep
bepaalde akkerbouwgewassen. Voorts wordt, voorzover
dat nodig is voor de handhaving van de economische
activiteit, voorzien in een steunregeling voor de verwerking van vlas- en hennepstro in het kader van Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2000
houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten
in de sector vezelvlas en -hennep (7). Door verwerkingssteun zou de prĳs van het vlas- en hennepstro moeten
stĳgen en zou de teelt winstgevender moeten worden
voor de producenten.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 36 en 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Met het gemeenschappelĳk landbouwbeleid worden de
doeleinden nagestreefd die zĳn vermeld in het Verdrag,
daarbĳ rekening houdend met de marktsituatie.

(2)

In de sector vlas en hennep heeft zich sinds de inwerkingtreding van Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de
Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector vlas en
hennep (5) een proces van diepgaande veranderingen
voorgedaan. Naast de traditionele vlasteelt, hoofdzakelĳk
gericht op de productie van lange vezels voor de
vervaardiging van textiel, en de traditionele hennepverwerking, is er een vlas- en hennepproductie voor een
geheel nieuwe markt van korte vezels ontstaan. Aangezien deze korte vezels gebruikt kunnen worden voor
nieuwe materialen, is het van belang de productie ervan
aan te moedigen, teneinde eveneens nieuwe afzetmogelĳkheden met toekomstperspectief te bevorderen.

(3)

(4)

Door het aantrekkelĳke karakter ervan heeft de steunverlening op grond van Verordening (EEG) nr. 1308/70 in
bepaalde lidstaten puur speculatieve teelten in de hand
gewerkt. De maatregelen die zĳn genomen om dit fenomeen te bestrĳden, hebben ertoe geleid dat de wetgeving
voor de sector ingewikkelder is geworden en hebben
niet altĳd de verhoopte resultaten opgeleverd.
Om de problemen op de markten voor vezelvlas en
-hennep te kunnen oplossen, dient ervoor te worden
gezorgd dat de aan de betrokken landbouwers toegekende steun vergelĳkbaar is met die voor concurrerende
teelten. Hiertoe, en met het oog op vereenvoudiging van
de geldende wetgeving, is het dienstig bovengenoemde
sector op te nemen in de bĳ Verordening (EG) nr. 1251/
1999 (6) ingestelde steunregeling voor producenten van

(1) PB C 56 E van 29.2.2000, blz. 17.
(2) Advies uitgebracht op 6 juli 2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(3) PB C 140 van 18.5.2000, blz. 3.
4
( ) Advies uitgebracht op 14 juni 2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(5) PB L 146 van 4.7.1970, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2702/1999 (PB L 327 van 14.12.1999, blz.
7).
6
( ) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2704/1999 (PB L 327 van 21.12.1999, blz. 12).

(5)

Om te zorgen voor een harmonieuze overgang naar het
steunniveau voor granen en om ook de huidige
problemen als gevolg van het bestaan van een verschillende steunregeling voor enerzĳds vezelvlas- en anderzĳds olievlasrassen op te lossen, moeten de betalingen
voor vezelvlas en -hennep worden gelĳkgetrokken met
die voor lĳnzaad, welke in het verkoopseizoen 2002/
2003 op hun beurt moeten worden aangepast aan die
voor granen. Extra steun in Finland en Zweden, zoals
bepaald in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1251/
1999 voor concurrerende teelten, is eveneens gerechtvaardigd voor vlas en hennep.

(6)

Om rekening te houden met het ontstaan van vlas- en
hennepteelt, met name in de nabĳheid van verwerkingsfirma's, dienen de mogelĳkheden om in aanmerking te
komen voor de regeling zoals voorzien in Verordening
(EG) nr. 1251/1999, te worden uitgebreid tot deze
arealen en teelten.

(7)

Om te voorkomen dat de met Verordening
1251/1999 beoogde doelstellingen worden
dient de toekenning van de hectaresteun voor
en -hennep afhankelĳk te worden gesteld van
voorwaarden inzake de teelt.

(8)

Voor hennep dient te worden voorzien in specifieke
maatregelen om te voorkomen dat bĳ de voor areaalbetalingen in aanmerking komende teelten illegale hennep
wordt verbouwd, hetgeen de gemeenschappelĳke marktordening voor hennep zou verstoren. Derhalve moet
worden bepaald dat deze betalingen slechts worden
toegekend voor arealen met henneprassen die bepaalde
garanties bieden ten aanzien van het gehalte aan psychotrope stoffen. Voorts moeten de lidstaten in elk productiegebied de met hennep ingezaaide arealen beperken
teneinde een hoge mate van controle te waarborgen op
de inachtneming van het maximumgehalte aan psychotrope stoffen.

(7) Zie bladzĳde 16 van dit Publicatieblad.

(EG) nr.
omzeild,
vezelvlas
bepaalde
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Met het oog op een controle op de hoeveelheden stro
die in aanmerking komen voor verwerkingssteun in het
kader van Verordening (EG) nr. 1673/2000 moet een
verband worden gelegd tussen deze productie en het
areaal waarvan zĳ afkomstig is, en moet voor de producenten voorzien worden in wederkerige verplichtingen
ten aanzien van de betrokken verwerkers,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1251/1999 wordt als volgt gewĳzigd:
1. artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
De in lid 1 bedoelde berekening wordt gemaakt met
behulp van de gemiddelde graanopbrengst. Wanneer maïs
echter apart wordt behandeld, wordt de „maïs”-opbrengst
gebruikt voor maïs en de opbrengst van „andere graansoorten dan maïs” voor graansoorten, oliehoudende zaden,
voor lĳnzaad en voor vezelvlas en -hennep.”;
2. in artikel 4, lid 3, eerste alinea, wordt „voor lĳnzaad”
vervangen door „voor lĳnzaad en voor vezelvlas en
-hennep”;
3. in artikel 4 wordt lid 4 vervangen door:
„4.
In Finland en in het deel van Zweden dat ten noorden
van de 62e breedtegraad ligt en in aangrenzende gebieden
met vergelĳkbare klimatologische omstandigheden die de
landbouw bĳzonder bemoeilĳken, geldt voor graansoorten,
oliehoudende zaden, alsmede voor vezelvlas en -hennep een
aanvullend bedrag op de areaalbetaling van 19 EUR per
ton, vermenigvuldigd met de opbrengst die gebruikt wordt
voor de berekening van de areaalbetaling.”;
4. het volgende artikel wordt toegevoegd:
„Artikel 5 bis
1.
Voor vezelvlas en -hennep wordt de areaalbetaling
slechts uitgekeerd indien er een contract c.q. verbintenis als
bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening nr. 1673/2000
bestaat.
Bovendien geldt voor vezelhennep tevens dat de areaalbetaling slechts wordt uitgekeerd indien er rassen worden
gebruikt waarvan het gehalte aan tetrahydrocannabinol
maximaal 0,2 % bedraagt.
2.
De lidstaten voeren een systeem in voor het controleren van het gehalte aan tetrahydrocannabinol voor ten
minste 30 % van de vezelhenneparealen waarvoor betalingsaanvragen worden ingediend. Indien een lidstaat inzake deze
teelt echter een systeem van voorafgaande vergunningen
vaststelt, geldt een minimumpercentage van 20 %.”;
5. in artikel 7 wordt de eerste alinea vervangen door:
„Er kunnen geen betalingsaanvragen worden ingediend voor
grond die op 31 december 1991 als blĳvend grasland, voor
meerjarige teelten, als bosgrond of voor niet-agrarische
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doeleinden in gebruik was. Betalingsaanvragen voor arealen
bestemd voor de teelt van vezelvlas of -hennep en eventueel
voor de verplichte braaklegging daarvan, kunnen worden
ingediend voor percelen waarvoor in het kader van Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970
houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in
de sector vlas en hennep (*) steun is toegekend gedurende
ten minste één van de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en
met 2000/2001.
(*) PB L 146 van 4.7.1970, blz. 1. Verordening laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2702/1999 (PB L
327 van 14.12.1999, blz. 7).”;
6. artikel 9 wordt als volgt gewĳzigd:
a) in de eerste alinea wordt na het zesde streepje het
volgende ingevoegd:
„— de bepalingen betreffende de contracten en de
verbintenis bedoeld in artikel 5 bis, lid 1, voor
vezelvlas en -hennep,
— de specifieke controlemaatregelen en de methoden
die moeten worden gebruikt om het gehalte aan
tetrahydrocannabinol kwantitatief te bepalen, voor
vezelhennep;”;
b) in de tweede alinea
vervangen door:

wordt

het

eerste

streepje

„— ofwel de toekenning van de betalingen afhankelĳk
stellen van het gebruik van:
i) specifiek zaad,
ii) gecertificeerd zaad in het geval van durumtarwe of van vezelvlas en -hennep,
iii) bepaalde rassen in het geval van oliehoudende
zaden, van durumtarwe, van lĳnzaad en van
vezelvlas en -hennep,
— ofwel bepalen dat de lidstaten de toekenning van
de betalingen van dergelĳke voorwaarden afhankelĳk kunnen stellen,”;
7. in bĳlage I wordt punt IV vervangen door:
„GN-code

Omschrĳving

IV. VLAS
ex 1204 00

Lĳnzaad
(Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Vezelvlas, ruw of geroot
(Linum usitatissimum L.)

V. HENNEP
ex 5302 10 00

Vezelhennep, ruw of geroot
(Cannabis sativa L.)”
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Artikel 2

Overeenkomstig artikel 3, lid 6, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1251/1999 dienen de lidstaten bĳ
de Commissie uiterlĳk op 1 oktober 2000 de eventuele herziening van de regioplannen in, met daarin de
gegevens betreffende vezelvlas en -hennep.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2001/2002.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
H. VÉDRINE
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VERORDENING (EG) Nr. 1673/2000 VAN DE RAAD
van 27 juli 2000
houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep
in overeenstemming is met de doelstellingen van de
steunregeling voor de verwerking van het stro.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 36 en 37,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(5)

Rekening houdend met de specifieke factoren die inherent zĳn aan de markt voor lange vlasvezels enerzĳds en
aan die voor korte vlasvezels en voor hennepvezels
anderzĳds, is het dienstig de steun te differentiëren naar
gelang van de categorie vezels. Teneinde een totaal
steunniveau te garanderen waarbĳ de traditionele
productie van lange vlasvezels in stand kan worden
gehouden onder voorwaarden die ongeveer dezelfde zĳn
als die van Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad
van 4 juli 1970 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector vlas en hennep (6), is het
dienstig het steunbedrag geleidelĳk te verhogen om rekening te houden met de geleidelĳke verlaging van de
hectaresteun die aan de producent wordt toegekend in
het kader van Verordening (EG) nr. 1251/1999 en de
uiteindelĳke afschaffing van de steun voor korte vlasvezels. Voor korte vlasvezels en hennepvezels dient een
zodanig steunbedrag te worden toegekend dat de nieuwe
daaruit verkregen producten en de potentiële markten
daarvoor gedurende een bepaalde periode op elkaar
kunnen worden afgestemd. Om alleen de productie van
korte vlasvezels en van hennepvezels van goede kwaliteit
aan te moedigen, moet er een maximumgehalte aan
onzuiverheden en scheven worden vastgesteld alsmede
overgangsbepalingen waarmee de verwerkingsindustrie
zich aan die eis kan aanpassen.

(6)

Om rekening te houden met de bĳzondere situatie van
het traditionele vlas in bepaalde gebieden van Nederland,
België en Frankrĳk, moet er voor de oppervlakten in
kwestie een aanvullende overgangssteun aan de eerste
verwerker van het stro worden verleend.

(7)

Teneinde frauduleuze verhoging van de voor de steun in
aanmerking komende hoeveelheden uit te sluiten, dienen
de lidstaten daarvoor maximumhoeveelheden vast te
stellen op basis van de oppervlakten ten aanzien
waarvan voor het stro een verwerkingsverbintenis of
-contract is aangegaan.

(8)

Teneinde de aan de toepassing van deze verordening
verbonden uitgaven te beperken, is het dienstig voor elk
vezeltype een stabilisatiemechanisme in te stellen voor
lange vlasvezels enerzĳds en korte vlasvezels en hennepvezels anderzĳds. Teneinde in alle lidstaten een redelĳk
productieniveau te garanderen, blĳkt voor elke categorie
vezels een gegarandeerde maximumhoeveelheid te
moeten worden vastgesteld en over de lidstaten te
moeten worden verdeeld in de vorm van gegarandeerde

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het functioneren en de ontwikkeling van de gemeenschappelĳke markt voor landbouwproducten moeten
gepaard gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelĳk landbouwbeleid. Dit beleid dient met name
een gemeenschappelĳke ordening van de landbouwmarkten te omvatten, die verschillende vormen kan
aannemen naar gelang van de producten.

(2)

Het gemeenschappelĳk landbouwbeleid heeft ten doel de
in het Verdrag vermelde doeleinden te bereiken. In de
sector vezelvlas en -hennep dienen, naast de bepalingen
betreffende de areaalbetalingen zoals vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17
mei 1999 tot instelling van een steunregeling voor
producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (5), maatregelen te worden vastgesteld met betrekking tot de
interne markt, waaronder steun voor de eerste
verwerkers van vlas- en hennepstro of voor de landbouwers die het stro voor eigen rekening laten verwerken.

(3)

(4)

Teneinde te garanderen dat vlas- en hennepstro
daadwerkelĳk worden verwerkt, dient de toekenning van
de steun afhankelĳk te worden gemaakt van bepaalde
voorwaarden, met name de invoering van een erkenning
van de eerste verwerkers en de sluiting van een contract
voor de aankoop van het stro door deze verwerkers.
Evenzo wordt, om eventueel misbruik tegen te gaan, de
verwerkingssteun alleen voor de verwerking van het stro
toegekend of, in geval de landbouwer het stro voor eigen
rekening laat verwerken, voor het gebruik van de vezels
op de markt.
Teneinde te voorkomen dat de communautaire financiële middelen verkeerd worden besteed, wordt geen
steun verleend aan eerste verwerkers of landbouwers van
wie is komen vast te staan dat zĳ artificieel de voorwaarden hebben gecreëerd om voor steun in aanmerking
te komen en dus een voordeel zouden genieten dat niet

(1) PB C 56 E van 29.2.2000, blz. 19.
(2) Advies uitgebracht op 6 juli 2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(3) PB C 140 van 18.5.2000, blz. 3.
4
( ) Advies uitgebracht op 14 juni 2000 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
(5) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1672/2000 (zie blz 13 van dit Publicatieblad).

(6) PB L 146 van 4.7.1970, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2702/1999 (PB L 327 van 14.12.1999, blz.
7).
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nationale hoeveelheden. De gegarandeerde nationale
hoeveelheden voor korte vlasvezels en hennepvezels
gelden evenwel slechts voor een bepaalde periode waarin
de nieuwe daaruit verkregen producten zich kunnen
aanpassen aan de markt. De gegarandeerde nationale
hoeveelheden zĳn van toepassing op de verwerkingssteun en hebben geen betrekking op de regeling van
Verordening (EG) nr. 1251/1999. Zĳ worden met name
vastgesteld op basis van de recentste gegevens inzake de
gemiddelde vezelvlas- en henneparealen, in voorkomend
geval aangepast op basis van het werkelĳk productieve
deel daarvan, en van de gemiddelde vezelopbrengst.
Voor lidstaten die thans een lage productie hebben,
moet een gemeenschappelĳke hoeveelheid worden vastgesteld die elk verkoopseizoen verdeeld moet worden
om een aanpassing aan de ontwikkeling van hun
productie mogelĳk te maken.

(13)

Naarmate de markten voor vezelvlas en -hennep zich
verder ontwikkelen, moeten de lidstaten en de
Commissie elkaar de voor de toepassing van deze verordening benodigde gegevens verstrekken.

(14)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste
maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2).

(15)

De uit de verplichtingen uit hoofde van deze verordening voortvloeiende uitgaven van de lidstaten moeten
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de
Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van
het gemeenschappelĳk landbouwbeleid (3) door de
Gemeenschap worden gefinancierd.

(9)

Teneinde de lidstaten in staat te stellen de hoeveelheden
vezels aan te passen, dient te worden voorzien in voorwaarden voor de overdracht tussen de hun toegewezen
gegarandeerde nationale hoeveelheden. Voor deze overdracht gebeurt moet een coëfficiënt worden gehanteerd
die een budgettaire neutraliteit waarborgt.

(16)

(10)

De producerende lidstaten stellen de nodige bepalingen
vast om te garanderen dat de voor de toekenning van de
steun vastgestelde maatregelen deugdelĳk functioneren.
Bovendien wordt, gezien de tĳd die nodig is voor de
verwerking van de totale hoeveelheid in een verkoopseizoen geproduceerd stro, een systeem van steunvoorschotten ingesteld als controlemaatregel.

(11)

Met het geheel van aan de regeling voor het handelsverkeer met derde landen inherente maatregelen moet het
mogelĳk zĳn volledig af te zien van toepassing van
kwantitatieve beperkingen en heffingen aan de buitengrenzen van de Gemeenschap. Dit mechanisme kan in
uitzonderlĳke omstandigheden echter te kort schieten. In
dergelĳke gevallen moet de Gemeenschap, om haar
markt in te dekken tegen verstoringen die hieruit
kunnen voortvloeien, snel alle nodige maatregelen
kunnen nemen. Deze maatregelen moeten in overeenstemming zĳn met de verplichtingen die voortvloeien uit
de overeenkomsten inzake de landbouw in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie (1).

De gemeenschappelĳke ordening der markten in de
sector vlas en hennep, zoals vastgesteld bĳ Verordening
(EEG) nr. 1308/70, is meermaals gewĳzigd, doch is niet
langer aangepast aan de diepgaande veranderingen die
zich in de sector hebben voorgedaan. Derhalve is het
dienstig bovengenoemde Verordening (EEG) nr. 1308/70
in te trekken. Verordening (EEG) nr. 619/71 van de Raad
van 22 maart 1971 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor het verlenen van steun voor
vlas en hennep (4), Verordening (EEG) nr. 620/71 van
de Raad van 22 maart 1971 tot vaststelling van kaderbepalingen voor verkoopcontracten voor strovlas en
hennepstro (5), Verordening (EEG) nr. 1172/71 van de
Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de
algemene voorschriften voor steun aan de particuliere
opslag van vlas- en hennepvezels (6), Verordening (EEG)
nr. 1430/82 van de Raad van 18 mei 1982 houdende
beperkende maatregelen bĳ invoer van hennep en
hennepzaad en tot wĳziging van Verordening (EEG) nr.
1308/70 ten aanzien van hennep (7), Verordening (EEG)
nr. 2059/84 van de Raad van 16 juli 1984 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende beperkende
maatregelen bĳ invoer van hennep en hennepzaad en tot
wĳziging van Verordening (EEG) nr. 619/71 ten aanzien
van hennep (8), die gebaseerd zĳn op de Verordeningen
(EEG) nr. 1308/70 en (EEG) nr. 619/71, worden
vervangen door de nieuwe bepalingen van deze verordening en worden ingetrokken.

(17)

Bĳ de overgang van de bĳ Verordening (EEG) nr. 1308/
70 vastgestelde regeling naar die van deze verordening
kunnen zich problemen voordoen waarmee in deze
verordening geen rekening is gehouden. Met het oog op
deze mogelĳkheid moet worden bepaald dat de
Commissie de nodige overgangsmaatregelen kan vaststellen. De Commissie moet ook worden gemachtigd om
specifieke praktische problemen op te lossen.

(12)

Om te voorkomen dat illegale hennepteelt de gemeenschappelĳke ordening van vezelhennep verstoort, dient
te worden voorzien in een controle op de invoer van
hennep en hennepzaad die moet garanderen dat de
betrokken producten bepaalde garanties bieden ten
aanzien van het gehalte aan tetrahydrocannabinol.
Bovendien moet worden bepaald dat ander dan voor
inzaai bestemd hennepzaad slechts mag worden ingevoerd aan de hand van een controleregeling die een
erkenning van de betrokken importeurs omvat.

(1) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22.

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(3) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.
(4) PB L 72 van 26.3.1971, blz. 2. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1420/98 (PB L 19 van 4.7.1998, blz. 7).
(5) PB L 72 van 26.3.1971, blz. 4. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 713/95 (PB L 73 van 1.4.1995, blz. 16).
(6) PB L 123 van 5.6.1971, blz. 7.
7
( ) PB L 162 van 12.6.1982, blz. 27. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 3290/94 (PB L 349 van 31.12.1994,
blz. 105).
8
( ) PB L 191 van 19.7.1984, blz. 6. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 3290/94.
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Rekening houdend met de datum waarop deze verordening in werking treedt, moeten er voor het verkoopseizoen 2000/2001 bĳzondere maatregelen getroffen
worden. Hiertoe moet de regeling die voor het verkoopseizoen 1999/2000 geldt, tot en met 30 juni 2001 van
toepassing blĳven. De hoogte van de steun moet door de
Commissie echter binnen de budgettaire mogelĳkheden
worden vastgesteld zodra er voor de betrokken oppervlakten een betrouwbare raming is gemaakt en het
bedrag dat voor de financiering van de maatregelen ter
bevordering van het gebruik van vlasvezels wordt ingehouden, op 0 is vastgesteld.
Voor de beoordeling van de invloed van de nieuwe
maatregelen zal de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad in 2003 een verslag voorleggen over
de gegarandeerde nationale hoeveelheden en het maximumgehalte aan onzuiverheden en scheven van korte
vlasvezels en van hennepvezels, en in 2005 over de
gevolgen van de verwerkingssteun en de aanvullende
steun voor de producenten en de markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector
vezelvlas en -hennep omvat een regeling voor de interne markt
en een regeling voor het handelsverkeer met derde landen. Zĳ
geldt voor de volgende producten:
GN-code

2.

Omschrĳving

5301

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en
afval (met inbegrip van afval van garen en rafelingen)
van vlas

5302

Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet
gesponnen; werk en afval (met inbegrip van afval van
garen en rafelingen daaronder begrepen) van hennep

In deze verordening wordt verstaan onder:

29.7.2000

3.
Het bepaalde in deze verordening is van toepassing
onverminderd de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/
1999.
TITEL I

Interne markt
Artikel 2
1.
Er wordt steun ingesteld voor de verwerking van voor de
vezelproductie bestemd vlas- en hennepstro.
De steun wordt aan de erkende eerste verwerker toegekend op
basis van de hoeveelheid vezels die daadwerkelĳk is verkregen
uit het stro waarvoor met een landbouwer een aankoopverkoopcontract is gesloten.
Evenwel wordt,
a) ingeval de landbouwer zelf de erkende eerste verwerker is,
het aankoop-verkoopcontract vervangen door een verbintenis van de betrokkene om de verwerking zelf uit te
voeren;
b) ingeval de landbouwer eigenaar blĳft van het stro dat hĳ
onder contract door een erkende eerste verwerker laat
verwerken en hĳ kan bewĳzen dat hĳ de verkregen vezels in
de handel heeft gebracht, de steun aan de landbouwer
toegekend.
2.
Er wordt geen steun verleend aan erkende eerste
verwerkers of landbouwers van wie is komen vast te staan dat
zĳ artificieel de voorwaarden hebben gecreëerd om voor steun
in aanmerking te komen en dus een voordeel zouden genieten
dat niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de
steunregeling voor de vezelproductie.
3.
Het bedrag van de verwerkingssteun, per ton vezels,
wordt als volgt vastgesteld:
a) voor lange vlasvezels:
— 100 EUR voor het verkoopseizoen 2001/2002,
— 160 EUR voor de verkoopseizoenen 2002/2003, 2003/
2004, 2004/2005 en 2005/2006,
— 200 EUR vanaf het verkoopseizoen 2006/2007;

a) „landbouwer”: de landbouwer als gedefinieerd in artikel 10,
onder a), van Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad
van 17 mei 1999 tot vaststelling van gemeenschappelĳke
voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid (1);

b) voor korte vlasvezels en voor hennepvezels met maximaal
7,5 % onzuiverheden en scheven: 90 EUR voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006.

b) „erkende eerste verwerker”: de natuurlĳke persoon of rechtspersoon dan wel de groepering van natuurlĳke of rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de groepering of haar
leden volgens het nationale recht, die is erkend door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de inrichtingen voor de productie van vlas- en
hennepvezels zich bevinden.

— voor korte vlasvezels met een gehalte aan onzuiverheden en scheven van 7,5 tot 15 %,
— voor hennepvezels met een gehalte aan onzuiverheden
en scheven van 7,5 tot 25 %.

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 113.

Voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2003/
2004 kan de lidstaat echter, op grond van de traditionele
afzet, ook de volgende steun toekennen:

In die gevallen kent de lidstaat de steun toe voor een
hoeveelheid die op basis van 7,5 % onzuiverheden en
scheven ten hoogste gelĳk is aan de geproduceerde hoeveelheid.
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4.
De hoeveelheden voor steun in aanmerking komende
vezels worden beperkt op basis van de oppervlakten waarvoor
een van de contracten of een verbintenis als bedoeld in lid 1 is
aangegaan.
De in de eerste alinea bedoelde limieten worden door de
lidstaten zo vastgesteld dat de in artikel 3 bedoelde gegarandeerde nationale hoeveelheden in acht worden genomen.
5.
Indien de erkende eerste verwerker hierom verzoekt,
wordt een steunvoorschot op basis van de verkregen hoeveelheden vezels uitgekeerd.
Artikel 3
1.
Voor lange vlasvezels wordt een gegarandeerde maximumhoeveelheid van 75 250 ton per verkoopseizoen vastgesteld en in de vorm van gegarandeerde nationale hoeveelheden
over de lidstaten verdeeld. De verdeling van die hoeveelheden is
als volgt:
— 13 800 ton voor België,
— 300 ton voor Duitsland,
— 200 ton voor Finland,
— 55 800 ton voor Frankrĳk,
— 4 800 ton voor Nederland,
— 150 ton voor Oostenrĳk,
— 50 ton voor Portugal,
— 50 ton voor Spanje,
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zĳn niet meer van toepassing vanaf het verkoopseizoen 2006/
2007.
3.
Indien de in een lidstaat verkregen vezels afkomstig zĳn
van in een andere lidstaat geproduceerd stro, worden de
betrokken hoeveelheden vezels verrekend met de gegarandeerde nationale hoeveelheid van de lidstaat waar het stro
geoogst is. De steun wordt dan uitbetaald door de lidstaat
waarvan de gegarandeerde nationale hoeveelheid verrekend is.
4.
De lidstaten kunnen desgewenst vóór 30 juni 2001
eenmalig een gedeelte van de in lid 1 of lid 2 bedoelde gegarandeerde nationale hoeveelheden, in voorkomend geval aangepast
overeenkomstig lid 5, onderling overdragen. In voorkomend
geval melden zĳ dat aan de Commissie, die de overige lidstaten
daarvan in kennis stelt.
5.
Elke lidstaat mag een deel van zĳn in lid 1 bedoelde
gegarandeerde nationale hoeveelheid overdragen naar zĳn in lid
2 bedoelde gegarandeerde nationale hoeveelheid en omgekeerd.
Bĳ de in de eerste alinea bedoelde overdrachten telt 1 ton lange
vlasvezels voor 2,2 ton korte vlasvezels en hennepvezels.
De verwerkingssteun wordt uitgekeerd voor maximaal de
respectievelĳk in lid 1 en lid 2 bedoelde hoeveelheden, aangepast overeenkomstig de eerste twee alinea's van dit lid en lid 4.
Artikel 4

— 50 ton voor het Verenigd Koninkrĳk.

Tot en met het verkoopseizoen 2005/2006 wordt aan de
erkende eerste verwerker aanvullende steun toegekend voor de
oppervlakten vlas ten aanzien waarvan voor de productie van
stro

2.
Voor korte vlasvezels en voor hennepvezels waarvoor
steun kan worden verleend, wordt een gegarandeerde maximumhoeveelheid van 135 900 ton per verkoopseizoen vastgesteld. Deze hoeveelheid wordt verdeeld in de vorm van:

— een aankoop-verkoopcontract of een verbintenis is aangegaan als bedoeld in artikel 2, lid 1, en
— waarvoor steun voor de verwerking tot lange vezels
mogelĳk is.

a) gegarandeerde nationale hoeveelheden voor de volgende
lidstaten:

De aanvullende steun bedraagt voor de in de bĳlage aangegeven gebieden I en II respectievelĳk 120 EUR en 50 EUR per
hectare.

— 50 ton voor Zweden,

— 10 350 ton voor België,
— 12 800 ton voor Duitsland,
— 20 000 ton voor Spanje,
— 61 350 ton voor Frankrĳk,
— 5 550 ton voor Nederland,

TITEL II

Handelsverkeer met derde landen

— 2 500 ton voor Oostenrĳk,
— 1 750 ton voor Portugal,
— 2 250 ton voor Finland,
— 2 250 ton voor Zweden,
— 12 100 ton voor het Verenigd Koninkrĳk;
b) 5 000 ton voor elk verkoopseizoen in gegarandeerde nationale hoeveelheden te verdelen tussen Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg. Die verdeling wordt vastgesteld aan de hand van de oppervlakten waarvoor een
contract of verbintenis als bedoeld in artikel 2, lid 1, is
aangegaan.
De gegarandeerde nationale hoeveelheden voor korte vlasvezels
en voor hennepvezels, eventueel verlaagd overeenkomstig lid 5,

Artikel 5
1.
Dit artikel geldt onverminderd restrictievere bepalingen
van de lidstaten in overeenstemming met het Verdrag en met
inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomsten inzake de landbouw in het kader van de
Wereldhandelsorganisatie.
2.
Uit derde landen afkomstige hennep mag slechts worden
ingevoerd indien een certificaat wordt afgegeven en indien aan
de volgende voorwaarden is voldaan:
— de ruwe hennep van GN-code 5302 10 00 moet voldoen
aan de voorwaarden van artikel 5 bis van Verordening (EG)
nr. 1251/1999,
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— zaaizaad voor de inzaai van henneprassen van GN-code
1207 99 10 moet vergezeld gaan van het bewĳs dat het
gehalte aan tetrahydrocannabinol niet hoger is dan het in
artikel 5 bis van Verordening (EG) nr. 1251/1999 vastgestelde gehalte,
— niet voor inzaai bestemd hennepzaad van GN-code
1207 99 91 mag alleen worden ingevoerd door importeurs
die door de lidstaat erkend zĳn, opdat het zeker niet voor
inzaai gebruikt wordt.
Alle invoer in de Gemeenschap van producten als bedoeld in
het eerste en tweede streepje wordt onderworpen aan een
controle om na te gaan of aan de voorwaarden van dit artikel is
voldaan.

Artikel 6
Tenzĳ in deze verordening of op grond van deze verordening
anders is bepaald, zĳn in het handelsverkeer met derde landen
verboden:
— de inning van heffingen met gelĳke werking als douanerechten en,
— de toepassing van kwantitatieve beperkingen of maatregelen
van gelĳke werking.

Artikel 7
1.
Als in de Gemeenschap de markt voor één of meer van
de in artikel 1, lid 1, bedoelde producten als gevolg van invoer
of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan die de doelstellingen van artikel 33 van het EG-Verdrag in
gevaar kunnen brengen, kunnen in het handelsverkeer met
derde landen passende maatregelen worden toegepast totdat de
verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor geweken is.
De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene bepalingen ter
uitvoering van dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en
binnen welke grenzen de lidstaten conservatoire maatregelen
mogen nemen.
2.
In het in lid 1 bedoelde geval stelt de Commissie op
verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief de nodige maatregelen vast, die aan de lidstaten worden medegedeeld en onmiddellĳk van toepassing zĳn. Als bĳ de Commissie een dergelĳk
verzoek van een lidstaat wordt ingediend, neemt zĳ hierover
een besluit binnen drie werkdagen na de ontvangst ervan.
3.
De lidstaten kunnen de maatregel van de Commissie
binnen drie werkdagen volgende op de dag van de mededeling
ervan aan de Raad voorleggen. De Raad komt onverwĳld
bĳeen. Hĳ kan de betrokken maatregel met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen wĳzigen of vernietigen binnen één
maand vanaf de dag waarop hĳ is voorgelegd.
4.
De bepalingen van dit artikel worden toegepast met
inachtneming van de verplichtingen op grond van de overeenkomsten die zĳn gesloten in overeenstemming met artikel 300,
lid 2, van het EG-Verdrag.

29.7.2000
TITEL III

Algemene bepalingen
Artikel 8
Tenzĳ in deze verordening anders is bepaald, zĳn de artikelen
87, 88 en 89 van het EG-Verdrag van toepassing voor de
productie van en de handel in de in artikel 1, lid 1, bedoelde
producten.
Artikel 9
De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen die betrekking hebben op de volgende aangelegenheden,
worden vastgesteld volgens de beheersprocedure van artikel 10,
lid 2. Het gaat met name om:
— de voorwaarden voor de erkenning van de eerste
verwerkers,
— de voorwaarden die door erkende eerste verwerkers in acht
moeten worden genomen voor de aan- en verkoopcontracten en verbintenissen als bedoeld in artikel 2, lid 1,
— de voorwaarden die door de landbouwers in acht genomen
moeten worden in het in artikel 2, lid 1, onder b), bedoelde
geval,
— de criteria die gelden voor enerzĳds lange vlasvezels en
anderzĳds korte vlasvezels en hennepvezels,
— de berekeningsmethoden voor de voor steun in aanmerking
komende hoeveelheden in de in artikel 2, lid 3, punt b),
tweede alinea, bedoelde gevallen,
— de voorwaarden voor de toekenning van de steun en het
voorschot, met name het bewĳs dat het stro verwerkt is,
— de voor de vaststelling van de in artikel 2, lid 4, bedoelde
limieten in acht te nemen voorwaarden,
— de verdeling van de in artikel 3, lid 2, onder b), bedoelde
hoeveelheid van 5 000 ton,
— de voorwaarden voor de overdracht tussen de in artikel 3,
lid 5, bedoelde gegarandeerde nationale hoeveelheden,
— de voorwaarden voor de toekenning van de in artikel 4
bedoelde aanvullende steun.
De maatregelen kunnen bovendien betrekking hebben op alle
controles die noodzakelĳk zĳn voor de bescherming van de
financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude en
andere onregelmatigheden.
Artikel 10
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het Comité van
beheer voor natuurlĳke vezels (hierna „comité”).
2.
In de gevallen waarin wordt verwezen naar dit lid, zĳn de
artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
periode wordt vastgesteld op één maand.
3.
Het comité kan elk vraagstuk onderzoeken dat door zĳn
voorzitter, hetzĳ op diens initiatief, hetzĳ op verzoek van de
vertegenwoordiger van een lidstaat, aan de orde wordt gesteld.
4.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.
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Artikel 11
Verordening (EG) nr. 1258/1999 en de ter uitvoering daarvan
vastgestelde bepalingen zĳn van toepassing op de in artikel 1
bedoelde producten.
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— de maatregelen die nodig zĳn om specifieke praktische
problemen op te lossen. Indien deze maatregelen naar
behoren gemotiveerd zĳn, mogen zĳ afwĳken van sommige
bepalingen van deze verordening.
Artikel 15

TITEL IV

Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 12
1.
Voor het verkoopseizoen 2000/2001 worden de steunbedragen voor vlas en hennep, geproduceerd in de Gemeenschap,
uiterlĳk 31 oktober 2000 volgens de procedure van artikel 10,
lid 2, vastgesteld.
Die bedragen worden bepaald door op de voor het verkoopseizoen 1999/2000 geldende bedragen een coëfficiënt toe te
passen die gelĳk is aan de verhouding tussen:
— de gemiddelde uitgave per hectare overeenkomend met 88
miljoen EUR voor het totaal aan oppervlakten waarvoor
een teeltaangifte is gedaan, en
— de gemiddelde uitgave van 721 EUR/ha die voor het
verkoopseizoen 1999/2000 zĳn geraamd.
De steunbedragen voor het verkoopseizoen 2000/2001 mogen
niet hoger liggen dan die welke voor het verkoopseizoen 1999/
2000 zĳn vastgesteld.
2.
Voor het verkoopseizoen 2000/2001 wordt het op de
steun voor vlas in te houden bedrag voor de financiering van
maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels op
0 EUR per hectare vastgesteld.
3.

Het verkoopseizoen 2000/2001 eindigt op 30 juni 2001.
Artikel 13

De Verordeningen (EEG) nr. 1308/70, (EEG) nr. 619/71, (EEG)
nr. 620/71, (EEG) nr. 1172/71, (EEG) nr. 1430/82 en (EEG) nr.
2059/84 worden per 1 juli 2001 ingetrokken.
Artikel 14
Volgens de procedure van artikel 10, lid 2, stelt de Commissie
de volgende maatregelen vast:
— de maatregelen die nodig zĳn om de overgang van de
regelingen in het kader van de Verordeningen (EEG) nr.
1308/70 en (EEG) nr. 619/71 naar die in het kader van
deze verordening te vergemakkelĳken,

1.
Uiterlĳk 31 december 2003 legt de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad een verslag voor, in voorkomend geval vergezeld van voorstellen, over de productietendensen in de verschillende lidstaten en de invloed van de
hervorming van de gemeenschappelĳke marktordening op de
afzet en de economische levensvatbaarheid van de sector.
Daarin zal ook het maximumgehalte aan onzuiverheden en
scheven voor korte vlasvezels en voor hennepvezels behandeld
worden.
Het verslag zal in voorkomend geval als basis dienen voor een
nieuwe verdeling (en eventueel verhoging) van de gegarandeerde nationale hoeveelheden. De Commissie zal met name
rekening houden met het productieniveau, de verwerkingscapaciteit en de afzetmarkten.
2.
In 2005 legt de Commissie aan het Europees Parlement
en de Raad een verslag voor over de verwerkingssteun, in
voorkomend geval vergezeld van voorstellen.
Het verslag dient een beoordeling van de invloed van de
verwerkingssteun te omvatten, met name op:
— de situatie van de producenten met betrekking tot de
bebouwde oppervlakten en de prĳzen die zĳ verkrĳgen;
— de markttendensen voor textielvezels en de ontwikkeling
van nieuwe producten;
— de verwerkingsindustrie.
In het verslag moet, rekening houdend met de alternatieve
productie, worden aangegeven of deze industrie volgens de
vastgestelde richtsnoeren kan functioneren. Daarbĳ dient eveneens te worden nagegaan of de verwerkingssteun per ton korte
vlasvezels en hennepvezels, en de aanvullende steun per hectare
vlas als bedoeld in artikel 4, na het verkoopseizoen 2005/2006
gehandhaafd kan worden.
Artikel 16
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
De artikelen 1 tot en met 11 zĳn met ingang van het verkoopseizoen 2001/2002 van toepassing.
De Verordeningen (EEG) nr. 1308/70 en (EEG) nr. 619/71
blĳven van toepassing voor de verkoopseizoenen 1998/1999,
1999/2000 en 2000/2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
H. VÉDRINE
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BIJLAGE
GEBIEDEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE IN ARTIKEL 4 BEDOELDE STEUN
GEBIED I
1. Het grondgebied van Nederland.
2. De volgende Belgische gemeenten: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De
Panne, Diksmuide (met uitzondering van Vladslo en Woumen), Gistel, Jabbekke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge,
Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (alleen Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne en Zuienkerke.
GEBIED II
1. De niet onder gebied I genoemde Belgische zones.
2. De volgende Franse gebieden:
—
—
—
—

het departement Nord,
de arrondissementen Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer en het kanton Marquise in het departement Pas-de-Calais,
de arrondissementen Saint-Quentin en Vervins in het departement Aisne,
het arrondissement Charleville-Mézières in het departement Ardennes.
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VERORDENING (EG) Nr. 1674/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zĳn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn vermeld, de
forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bĳlage bĳ deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0707 00 05

628
999
052
528
999
388
524
528
999
052
220
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
720
804
999
052
388
512
528
720
804
999
052
064
999
052
400
404
616
999
052
064
624
999

136,5
136,5
63,0
65,2
64,1
42,6
56,3
64,7
54,5
99,8
170,1
206,4
155,6
53,1
82,1
133,9
128,7
80,5
63,2
69,3
113,1
84,6
72,4
82,4
80,8
116,8
85,8
61,4
78,0
118,7
81,8
90,4
169,8
122,1
145,9
348,7
217,5
359,0
255,0
295,1
24,3
53,7
171,3
83,1

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1675/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen voor boter en de maximumbedragen van de steun
voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 58e bĳzondere inschrĳving in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrĳving
kingsmethode, of wordt besloten aan de inschrĳving
geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1526/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ openbare inschrĳving verkopen de interventiebureaus
bepaalde hoeveelheden boter die in hun bezit zĳn, en
kennen steun toe voor room, boter en boterconcentraat,
een en ander overeenkomstig Verordening (EG) nr.
2571/97 van de Commissie van 15 december 1997
betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prĳs
en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ĳs en andere voedingsmiddelen (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 635/
2000 (4). In artikel 18 van die verordening is bepaald
dat, rekening houdend met de voor elke bĳzondere
inschrĳving ontvangen offertes, een minimumverkoopprĳs voor boter en een maximumbedrag van de steun
voor room, boter en boterconcentraat worden vastgesteld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de
bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwer-

(1)

(2)

Rekening houdende met de hoogte van de ontvangen
offertes, wordt er geen gevolg gegeven aan de openbare
inschrĳving betreffende de verkoop van boter zonder
verklikstoffen uit interventievoorraden.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 58e bĳzondere inschrĳving in het kader van de permanente openbare inschrĳving zoals bedoeld in Verordening (EG)
nr. 2571/97, worden de minimumverkoopprĳzen, de maximumbedragen van de steun alsmede de bedragen van de
verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel
in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
175 van 14.7.2000, blz. 55.
350 van 20.12.1997, blz. 3.
76 van 25.3.2000, blz. 9.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen voor
boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 58e
bĳzondere inschrĳving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare
inschrĳving
(in EUR/100 kg)
Formule

A
Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

In ongewĳzigde
staat

209

210

—

—

Concentraat

209

—

—

—

In ongewĳzigde
staat

133

133

—

—

Concentraat

133

—

—

—

Boter ≥ 82 %

95

91

95

91

Boter < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

Room

—

—

40

38

Boter

105

—

105

—

Boterconcentraat

129

—

129

—

—

—

44

—

Verwerkingsmethode

Minimumverkoopprĳs

Boter
≥ 82 %

Verwerkingszekerheid

Maximumbedrag van
de steun

Verwerkingszekerheid

B

Boterconcentraat

Room
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VERORDENING (EG) Nr. 1676/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 230e bĳzondere inschrĳving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bĳ inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Het verdient aanbeveling met inachtneming van
ontvangen aanbiedingen, het maximumbedrag van
steun op de hiernavolgende hoogte vast te stellen
dienovereenkomstig de bestemmingszekerheid
bepalen.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor melk en zuivelproducten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1526/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 429/90 van de
Commissie van 20 februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare inschrĳving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de
Gemeenschap (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 124/1999 (4), houden de interventiebureaus een
permanente verkoop bĳ inschrĳving voor de toekenning
van steun voor boterconcentraat. In artikel 6 van die
verordening is bepaald dat, rekening houdend met de
voor elke bĳzondere inschrĳving ontvangen offertes,
voor boterconcentraat met een botervetgehalte van ten
minste 96 % een maximumbedrag voor de steun wordt
vastgesteld of wordt besloten om aan de inschrĳving
geen gevolg te geven. De bestemmingszekerheid moet
dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(1)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 230e bĳzondere inschrĳving die wordt gehouden in
het kader van de permanente verkoop bĳ inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 worden het maximumbedrag van de steun en de bestemmingszekerheid als
volgt vastgesteld:
— maximumbedrag van de steun:
— bestemmingszekerheid:

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
175 van 14.7.2000, blz. 55.
45 van 21.2.1990, blz. 8.
16 van 21.1.1999, blz. 19.

117 EUR/100 kg,
129 EUR/100 kg.

Artikel 2

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

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

de
de
en
te
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VERORDENING (EG) Nr. 1677/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten
ventieaankoop in dit land worden geschorst en moet
bĳgevolg de bĳ Verordening (EG) nr. 1548/2000 vastgestelde lĳst van lidstaten worden aangepast.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1526/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de
Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999
van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen
op de markt voor boter en room (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1560/2000 (4), zĳn de criteria vastgesteld op grond waarvan aankopen bĳ inschrĳving in een
lidstaat worden geopend of geschorst.

(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1548/2000 van de
Commissie (5) tot schorsing van de boteraankopen in
sommige lidstaten is de lĳst vastgesteld van lidstaten
waarin de interventieaankoop wordt geschorst. Blĳkens
de door Spanje meegedeelde marktprĳzen moet de inter-

(2)

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999
bedoelde aankopen van boter bĳ inschrĳving worden in België,
Spanje, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Oostenrĳk, Nederland, Finland en Zweden geschorst.
Artikel 2
Verordening (EG) nr. 1548/2000 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

160
175
333
179
176

van
van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
14.7.2000, blz. 55.
24.12.1999, blz. 11.
18.7.2000, blz. 10.
15.7.2000, blz. 23.
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VERORDENING (EG) Nr. 1678/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de minimumverkoopprĳs van mageremelkpoeder voor de 14e bĳzondere
inschrĳving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop
bĳ inschrĳving
vastgesteld waarbĳ rekening wordt gehouden met het
verschil tussen de marktprĳs van mageremelkpoeder en
de minimumverkoopprĳs.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1526/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
Krachtens artikel 26 van Verordening (EG) nr. 2799/
1999 van de Commissie van 17 december 1999
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder
voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd
magermelkpoeder (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1550/2000 (4), houden de interventiebureaus voor bepaalde in hun bezit zĳnde hoeveelheden
mageremelkpoeder een permanente verkoop bĳ inschrĳving.

(1)

Volgens de voorwaarden van artikel 30 van deze verordening, met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen voor iedere bĳzondere inschrĳving, wordt een
minimumverkoopprĳs vastgesteld of wordt besloten de
verkoop bĳ inschrĳving geen doorgang te laten vinden.
Het bedrag van de verwerkingszekerheid moet worden

(2)

(3)

Het verdient aanbeveling, met inachtneming van de
ontvangen aanbiedingen, de minimumverkoopprĳs op
de hiernavolgende hoogte vast te stellen en dienovereenkomstig de verwerkingszekerheid te bepalen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 14e bĳzondere inschrĳving in het kader van Verordening (EG) nr. 2799/1999, waarvoor de termĳn voor indiening
van de offertes is afgelopen op 25 juli 2000, worden de
minimumverkoopprĳs en de verwerkingszekerheid als volgt
vastgesteld:
— minimumverkoopprĳs:
— verwerkingszekerheid:

241,52 EUR/100 kg,
70,00 EUR/100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160
175
340
176

van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
14.7.2000, blz. 55.
31.12.1999, blz. 3.
15.7.2000, blz. 24.
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VERORDENING (EG) Nr. 1679/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van
de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) 2571/97 wordt verkocht
Verordening (EG) nr. 1551/2000 (6), worden gewĳzigd,
ten aanzien van de in Verordening (EEG) nr. 2571/97
bedoelde boter.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1526/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
Krachtens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2571/97
van de Commissie van 15 december 1997 betreffende
de verkoop tegen verlaagde prĳs van boter en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat
bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk,
consumptie-ĳs en andere voedingsmiddelen (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 635/2000 (4), moet
de te koop aangeboden boter vóór een nader te bepalen
datum zĳn ingeslagen.

(1)

Rekening houdend met de ontwikkeling van de botermarkt en met de beschikbare voorraden moet de datum
die is vermeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1609/88 van de Commissie (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ

(2)

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wordt de
tweelde alinea vervangen door de volgende tekst:
„De in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr.
2571/97 bedoelde boter moet vóór 1 juli 2000 zĳn ingeslagen.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
175 van 14.7.2000, blz. 55.
350 van 20.12.1997, blz. 3.
76 van 25.3.2000, blz. 9.
143 van 10.6.1988, blz. 23.

(6) PB L 176 van 15.7.2000, blz. 26.
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VERORDENING (EG) Nr. 1680/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2000 ingediende
aanvragen om rechten tot invoer voor de tariefcontingenten voor rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 1173/2000 voor Estland, Letland en Litouwen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1173/2000 van de Commissie
van 31 mei 2000 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli
2000 tot en met 30 juni 2001, van de uitvoeringsbepalingen
voor de vastgestelde tariefcontingenten voor rundvlees van
oorsprong uit Estland, Letland en Litouwen (1), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1433/2000 (2), en met name op artikel 3,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1173/2000 is
bepaald welke hoeveelheden vers, gekoeld of bevroren rundvlees van oorsprong uit Estland, Letland en Litouwen en
verwerkte producten van oorsprong uit Letland in de periode

van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 onder speciale
voorwaarden mogen worden ingevoerd. Geen invoercertificaten
voor die hoeveelheden rundvlees en verwerkte producten zĳn
aangevraagd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 zĳn
geen rechten tot invoer aangevraagd in het kader van de in
artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1173/2000 bedoelde
invoercontingenten.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1) PB L 131 van 1.6.2000, blz. 25.
(2) PB L 161 van 1.7.2000, blz. 56.
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VERORDENING (EG) Nr. 1681/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de
levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische Eilanden
steun voor de voorziening van de Canarische Eilanden
opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage vermelde
bedragen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15
juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Canarische
Eilanden (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1257/
1999 (2), en met name op artikel 3, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
De steunbedragen voor de levering van graanproducten
aan de Canarische Eilanden werden vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 1832/92 van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1405/2000 (4).
Gezien de wĳzigingen in de noteringen en de prĳzen
van de graanproducten in het Europese deel van de
Gemeenschap en op de wereldmarkt, is het gepast de

(1)

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1832/92
wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
160
185
161

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 13.
26.6.1999, blz. 80.
4.7.1992, blz. 26.
1.7.2000, blz. 9.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot
vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Canarische eilanden
(in EUR/t)
Product
(GN-code)

Bedrag van de steun

Zachte tarwe

(1001 90 99)

19,50

Gerst

(1003 00 90)

17,00

Maïs

(1005 90 00)

64,50

Durum tarwe

(1001 10 00)

17,00

Haver

(1004 00 00)

38,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1682/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de
levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
steun voor de voorziening van de Azoren en Madeira
opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage vermelde
bedragen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15
juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1257/1999 (2), en
met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
De steunbedragen voor de levering van graanproducten
aan de Azoren en Madeira werden vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 1833/92 van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1406/2000 (4).
Gezien de wĳzigingen in de noteringen en de prĳzen
van de graanproducten in het Europese deel van de
Gemeenschap en op de wereldmarkt, is het gepast de

(1)

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1833/92
wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
160
185
161

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 1.
26.6.1999, blz. 80.
4.7.1992, blz. 28.
1.7.2000, blz. 11.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot
vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Azoren en Madeira
(in EUR/t)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Bestemming
Azoren

Madeira

Zachte tarwe

(1001 90 99)

19,50

19,50

Gerst

(1003 00 90)

17,00

17,00

Maïs

(1005 90 00)

64,50

64,50

Durum tarwe

(1001 10 00)

17,00

17,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1683/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de
levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese
departementen
het gepast de steun voor de voorziening van de DOM
opnieuw vast te stellen op de in de bĳlage vermelde
bedragen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van 16
december 1991 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1257/1999 (2), en met name op artikel 2, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
De steunbedragen voor de levering van graanproducten
aan de Franse overzeese departementen (DOM) werden
vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 391/92 van de
Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1404/2000 (4). Gezien de wĳzigingen in de noteringen en de prĳzen van de graanproducten in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, is

(1)

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 391/92
wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

356 van 24.12.1991, blz. 1.
160 van 26.6.1999, blz. 80.
43 van 19.2.1992, blz. 23.
161 van 1.7.2000, blz. 7.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot
vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Franse overzeese departementen
(in EUR/t)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Bestemming
Guadeloupe

Martinique

Frans
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

22,50

22,50

22,50

25,50

Gerst
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Maïs
(1005 90 00)

67,50

67,50

67,50

70,50

Harde tarwe
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Haver
(1004 00 00)

41,00

41,00

—

—

Zachte tarwe
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VERORDENING (EG) Nr. 1684/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs van boter voor de 14e inschrĳving in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrĳving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1526/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van
de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999
van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen
op de markt voor boter en room (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1560/2000 (4), is bepaald dat, rekening
houdende met de voor elke inschrĳving ontvangen
offertes, op basis van de geldende interventieprĳs een
maximumaankoopprĳs wordt vastgesteld of kan worden
besloten geen gevolg te geven aan de inschrĳving.

(1)

(2)

Met het oog op de ontvangen offertes dient de
maximumaankoopprĳs op onderstaand bedrag te
worden vastgesteld.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 14e inschrĳving die wordt gehouden in het kader van
Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termĳn voor
de indiening van de offertes op 25 juli 2000 is verstreken,
wordt de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 295,38 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160
175
333
179

van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
14.7.2000, blz. 55.
24.12.1999, blz. 11.
18.7.2000, blz. 10.
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VERORDENING (EG) Nr. 1685/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met
betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door de structuurfondsen medegefinancierde verrichtingen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Artikel 30, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/1999
bepaalt dat de relevante nationale bepalingen van
toepassing zĳn op de subsidiabele uitgaven, tenzĳ de
Commissie het nodig acht op communautair niveau
regels vast te stellen. Voor bepaalde soorten verrichtingen acht de Commissie het nodig gemeenschappelĳke
subsidiabiliteitsregels vast te stellen, teneinde te waarborgen dat de bĳstandsverlening van de structuurfondsen in de gehele Gemeenschap op eenvormige en
billĳke wĳze ten uitvoer wordt gelegd. De vaststelling
van een regel voor een specifiek soort verrichting impliceert niet dat wordt vastgelegd uit welk van de bovengenoemde fondsen deze verrichting wordt medegefinancierd. De vaststelling van deze regels dient voor de
lidstaten geen beletsel te vormen om in bepaalde, nader
aan te geven gevallen strengere nationale regels toe te
passen. Derhalve gelden de in de onderhavige verordening vastgelegde regels voor alle uitgaven die tussen de
in artikel 30, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999
vastgelegde data worden gedaan.

(6)

Artikel 36, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1257/1999
bepaalt dat ten aanzien van de uit de afdeling Garantie
van het EOGFL gefinancierde steun voor maatregelen
voor plattelandsontwikkeling in de gebieden van doelstelling 2 Verordening (EG) nr. 1260/1999 geldt, tenzĳ
in Verordening (EG) nr. 1257/1999 iets anders is
bepaald. De in de onderhavige verordening vervatte
bepalingen gelden bĳgevolg voor dergelĳke maatregelen
welke deel uitmaken van de programma's voor gebieden
van doelstelling 2, behalve wanneer in Verordening (EG)
nr. 1257/1999 en in Verordening (EG) nr. 1750/1999
van de Commissie (7), tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999, iets
anders is bepaald.

(7)

De artikelen 87 en 88 van het Verdrag zĳn van toepassing op door de structuurfondsen medegefinancierde
maatregelen. De beschikking van de Commissie tot
goedkeuring van een bĳstandsmaatregel kan niet prejudiciëren op een beoordeling op grond van de regels inzake
staatssteun en ontslaat de lidstaten niet van hun
verplichtingen uit hoofde van deze artikelen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Raadgevend
Comité voor de ontwikkeling en omschakeling van de
regio's,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (1), en met name op artikel 30, lid 3, en artikel 53, lid
2,
Na raadpleging van het Comité uit hoofde van artikel 147 van
het Verdrag, het Comité van beheer voor de landbouwstructuur
en de plattelandsontwikkeling en het Comité van beheer voor
de sector visserĳ en aquacultuur,
Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1257/1999
van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wĳziging en instelling van een aantal verordeningen (2)
bepaalt dat bĳ de maatregelen voor plattelandsontwikkeling die worden geïntegreerd in de maatregelen ter
bevordering van de ontwikkeling en de structurele
aanpassing van de regio's met een ontwikkelingsachterstand (doelstelling 1) of die de maatregelen ter ondersteuning van de economische en sociale omschakeling
van de gebieden met structurele moeilĳkheden (doelstelling 2) in de betrokken regio's begeleiden, de specifieke
oogmerken van de communautaire steunverlening in het
kader van de structuurfondsen in acht moeten worden
genomen overeenkomstig het bepaalde in Verordening
(EG) nr. 1260/1999. In artikel 2 van Verordening (EG)
nr. 1257/1999 zĳn de activiteiten vastgelegd waarop de
steun voor plattelandsontwikkeling betrekking kan
hebben.

(1)

(2)

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1783/1999 van het
Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 met
betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (3) vermeldt het soort verrichtingen waarvoor een financiële bĳdrage uit het EFRO kan worden
gegeven.

(3)

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1784/1999 van het
Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende het Europees Sociaal Fonds (4) vermeldt het soort
verrichtingen waarvoor een financiële bĳdrage van het
ESF kan worden gegeven.

(4)

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1263/1999 van de
Raad van 21 juni 1999 betreffende het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserĳ (5) vermeldt
het soort acties waarvoor een financiële bĳdrage uit het
FIOV kan worden gegeven. In Verordening (EG) nr.
2792/1999 van de Raad (6) zĳn de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele bĳstand van
de Gemeenschap in de visserĳsector vastgesteld.

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

161
160
213
213
161
337

van
van
van
van
van
van

26.6.1999, blz. 1.
26.6.1999, blz. 80.
13.8.1999, blz. 1.
13.8.1999, blz. 5.
26.6.1999, blz. 54.
30.12.1999, blz. 10.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in de bĳlage bĳ deze verordening vervatte regels zĳn van
toepassing om te bepalen of uitgaven uit hoofde van normen
van bĳstandsverlening in de zin van artikel 9, onder e), van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 voor subsidie in aanmerking
komen.
(7) PB L 214 van 13.8.1999, blz. 31.
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Michaele SCHREYER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
SUBSIDIABILITEITSREGELS

Regel nr. 1 — Daadwerkelĳk verrichte uitgaven
1.

DOOR DE EINDBEGUNSTIGDEN GEDANE BETALINGEN

1.1. Door de eindbegunstigden gedane betalingen in de zin van artikel 32, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG) nr.
1260/1999, hierna „de algemene verordening” genoemd, geschieden in de vorm van geld, onder voorbehoud van de
in punt 1.4 aangegeven uitzonderingen.
1.2. In het geval van steunmaatregelen uit hoofde van artikel 87 van het Verdrag en in het geval van steunverlening door
een door de lidstaat aangewezen instantie, wordt onder „door de eindbegunstigden gedane betalingen” steun verstaan
die door de steunverlenende instantie aan de individuele begunstigden wordt betaald. Ter motivering van de door de
eindbegunstigden gedane betalingen moet worden verwezen naar de voorwaarden en doelstellingen van de steun.
1.3. In andere gevallen dan de in punt 1.2 bedoelde, worden onder „door de eindbegunstigden gedane betalingen”
betalingen verstaan die worden gedaan door de instantie of de onderneming in de overheids- of particuliere sector
van de overeenkomstig artikel 18, lid 3, onder b), van de algemene verordening in het programmacomplement
omschreven categorieën, die rechtstreeks verantwoordelĳk is voor het geven van de opdracht tot de specifieke
verrichting.
1.4. Onder de in de punten 1.5 tot en met 1.7 vastgestelde voorwaarden kunnen afschrĳvingen, bĳdragen in natura en
indirecte kosten (overheadkosten) ook deel uitmaken van de in punt 1.1 bedoelde betalingen. De medefinanciering
van een verrichting door de structuurfondsen mag evenwel niet meer bedragen dan de totale subsidiabele uitgaven
aan het eind van de verrichting, exclusief de bĳdragen in natura.
1.5. De afschrĳvingen van onroerende goederen of materieel die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van
de verrichting vormen subsidiabele uitgaven, mits:
a) de aankoop van dergelĳke onroerende goederen of uitrusting niet met nationale of communautaire subsidies is
medegefinancierd;
b) zĳ overeenkomstig de geldende boekhoudregels zĳn berekend, en
c) zĳ uitsluitend betrekking hebben op de periode gedurende welke de betrokken verrichting wordt medegefinancierd.
1.6. Bĳdragen in natura vormen subsidiabele uitgaven, mits:
a) het gaat om de inbreng van grond of onroerend goed, uitrusting of materieel, research of professionele
activiteiten, of niet-betaald vrĳwilligerswerk;
b) zĳ niet worden toegekend uit hoofde van acties op het gebied van de in de regels nrs. 8, 9 en 10 bedoelde
financiële instrumentering;
c) de waarde ervan onafhankelĳk kan worden beoordeeld en gecontroleerd;
d) ingeval het om de inbreng van grond of onroerend goed gaat, de waarde door een onafhankelĳke bevoegde
taxateur of een bevoegde officiële instantie is gecertificeerd;
e) ingeval het om onbetaald vrĳwilligerswerk gaat, de waarde van dat werk wordt vastgesteld met inaanmerkingneming van de eraan bestede tĳd en van het normale uur- en dagtarief voor de verrichte werkzaamheden;
f) in voorkomend geval is voldaan aan de bepalingen van de regels nrs. 4, 5 en 6.
1.7. Indirecte kosten (overheadkosten) vormen subsidiabele uitgaven, mits zĳ gebaseerd zĳn op de werkelĳke kosten die
verband houden met de uitvoering van de door de structuurfondsen medegefinancierde actie en zĳ verhoudingsgewĳs volgens een naar behoren gemotiveerde faire en billĳke methode worden toegerekend aan de actie.
1.8. Het bepaalde in de punten 1.4 tot en met 1.7 is van toepassing op de in punt 1.2 bedoelde individuele begunstigden
in het geval van steunmaatregelen uit hoofde van artikel 87 van het Verdrag en in het geval van steunverlening door
een door de lidstaat aangewezen instantie.
1.9. De lidstaten mogen strengere nationale regels toepassen om vast te stellen welke uitgaven overeenkomstig de punten
1.5 tot en met 1.7 voor subsidie in aanmerking komen.
2.

BEWĲSSTUKKEN INZAKE DE UITGAVEN
In het algemeen moeten de door de eindbegunstigde gedane betalingen worden gestaafd met vereffende facturen.
Wanneer dit niet mogelĳk is, moeten deze betalingen worden gestaafd met boekingsstukken met vergelĳkbare
bewĳskracht.
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Wanneer voor de tenuitvoerlegging van de acties geen openbare aanbestedingsprocedure vereist is, moeten de door
de eindbegunstigden gedane betalingen bovendien worden gerechtvaardigd door de uitgaven (inclusief de in punt 1.4
bedoelde uitgaven) die bĳ het niveau van de tenuitvoerlegging van de actie daadwerkelĳk door de betrokken
instanties of ondernemingen in de overheids- of particuliere sector zĳn verricht.
3.

ONDERAANNEMING

3.1. Onverminderd de toepassing van strengere nationale regels, komen uitgaven in verband met de volgende onderaannemingscontracten niet voor medefinanciering uit de structuurfondsen in aanmerking:
a) onderaannemingscontracten waardoor de kosten voor de uitvoering van de actie worden verhoogd zonder dat
een daarmee evenredige waarde aan de actie wordt toegevoegd;
b) onderaannemingscontracten met tussenpersonen of adviseurs waarin het te betalen bedrag is uitgedrukt als een
percentage van de totale kostprĳs van de actie, tenzĳ de gegrondheid van een dergelĳke betalingswĳze door de
eindbegunstigde wordt bewezen aan de hand van de werkelĳke waarde van het verrichte werk of de verleende
diensten.
3.2. De onderaannemers dienen de audit- en controleorganen voor alle onderaannemingscontracten alle vereiste informatie betreffende de in onderaanneming gegeven activiteiten te verschaffen.
Regel nr. 2 — Boekhoudkundige behandeling van ontvangsten
1.

Onder „ontvangsten” in de zin van deze regel worden de inkomsten verstaan die in het kader van een actie in de
periode waarin de medefinanciering loopt of gedurende een door de lidstaat vastgestelde langere periode die loopt tot
de afsluiting van het bĳstandspakket, worden verkregen door de verkoop, verhuur, diensten, inschrĳvingsgelden of
andere daarmee gelĳkgestelde ontvangsten, met uitzondering van:
a) de ontvangsten die tĳdens de gehele economische levensduur van de medegefinancierde investeringen worden
verkregen en onder de specifieke bepalingen van artikel 29, lid 4, van de algemene verordening vallen;
b) de ontvangsten verkregen in het kader van de acties op het gebied van de in de regels nrs. 8, 9 en 10 bedoelde
financiële instrumentering;
c) de bĳdragen die de particuliere sector bĳ wĳze van medefinanciering van de acties levert en die in de financiële
tabellen betreffende het betrokken bĳstandspakket naast de overheidsbĳdragen zĳn vermeld.

2.

De in punt 1 bedoelde ontvangsten vormen inkomsten die het voor de betrokken actie vereiste bedrag van de
medefinanciering van de structuurfondsen verlagen. Deze worden voordat de bĳdrage van de structuurfondsen wordt
berekend en niet later dan op het ogenblik waarop het bĳstandspakket wordt afgesloten, afhankelĳk van het feit of
zĳ volledig of slechts gedeeltelĳk door de medegefinancierde actie zĳn verkregen, volledig of verhoudingsgewĳs in
mindering gebracht op de in het kader van de actie voor medefinanciering in aanmerking komende uitgaven.
Regel nr. 3 — Financierings- en andere kosten, uitgaven voor rechtsbĳstand

1.

FINANCIERINGSKOSTEN
Debetrente (andere dan de uitgaven uit hoofde van rentesubsidies om de kosten van leningen voor bedrĳven
krachtens een goedgekeurde steunregeling van de staat te verlagen), kosten verbonden aan financiële transacties,
wisselprovisies en wisselkoersverliezen, alsmede andere zuivere financieringskosten komen niet voor medefinanciering door de structuurfondsen in aanmerking. Uitsluitend in het geval van globale subsidies echter komt de
debetrente die door de aangewezen bemiddelende instantie is betaald voordat het eindsaldo van de bĳstand is
betaald, na aftrek van de creditrente op de voorschotten, voor medefinanciering in aanmerking.

2.

AAN REKENINGEN VERBONDEN BANKKOSTEN
Wanneer met het oog op de medefinanciering van de structuurfondsen voor de tenuitvoerlegging van een actie een
afzonderlĳke bankrekening of -rekeningen moet respectievelĳk moeten worden geopend, komen de aan het openen
en vervolgens het houden van de rekening(en) verbonden bankkosten, voor medefinanciering in aanmerking.

3.

KOSTEN VAN JURIDISCH ADVIES, NOTARISKOSTEN, KOSTEN VOOR TECHNISCHE OF FINANCIËLE EXPERTISE
EN BOEKHOUD- OF AUDITKOSTEN
Deze kosten zĳn subsidiabel indien zĳ rechtstreeks op de actie betrekking hebben en noodzakelĳk zĳn voor de
voorbereiding of uitvoering ervan of, wat de boekhoud- of auditkosten betreft, indien zĳ op door de beheersautoriteit
opgelegde voorwaarden betrekking hebben.

4.

KOSTEN VAN DOOR EEN BANK OF EEN ANDERE FINANCIËLE INSTELLING VERSTREKTE GARANTIES
Deze kosten zĳn subsidiabel voorzover de garanties vereist zĳn ingevolge de nationale of de communautaire
wetgeving of ingevolge de beschikking van de Commissie tot goedkeuring van de bĳstand.

5.

BOETES, FINANCIËLE SANCTIES EN PROCESKOSTEN
Deze uitgaven zĳn niet subsidiabel.
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Regel nr. 4 — Aankoop van tweedehands materieel

Onverminderd de toepassing van strengere nationale regels, komen de aankoopkosten van tweedehands materieel voor
medefinanciering in het kader van de structuurfondsen in aanmerking wanneer aan de volgende drie voorwaarden is
voldaan:
a) de verkoper moet een verklaring afgeven waarin de herkomst van het materieel is vermeld en waarin wordt bevestigd
dat het in geen geval de voorbĳe zeven jaar met behulp van nationale of communautaire subsidies is aangekocht;
b) de prĳs van het tweedehands materieel mag niet hoger liggen dan de marktwaarde en moet lager liggen dan de
kostprĳs van soortgelĳk nieuw materieel, en
c) de technische eigenschappen van het materieel moeten in overeenstemming zĳn met de eisen van de actie en met de
geldende normen en standaarden.
Regel nr. 5 — Aankoop van grond
1.

ALGEMENE REGEL

1.1. Onverminderd de toepassing van strengere nationale regels, komen de kosten in verband met de aankoop van
onbebouwde grond alleen voor medefinanciering in het kader van de structuurfondsen in aanmerking wanneer aan
de volgende drie voorwaarden is voldaan:
a) er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de aankoop van de grond en de doelstelling van de medegefinancierde actie;
b) het aandeel van de aankoop van grond in de totale subsidiabele uitgaven van de actie mag, behalve in de in punt
2 vermelde gevallen, de limiet van 10 % niet overschrĳden, tenzĳ in het door de Commissie goedgekeurde
bĳstandspakket een hoger percentage is vastgesteld;
c) er moet van een onafhankelĳke bevoegde taxateur of van een bevoegde officiële instantie een certificaat worden
verkregen, waarin wordt bevestigd dat de aankoopprĳs niet hoger ligt dan de marktwaarde.
1.2. In het geval van steunmaatregelen uit hoofde van artikel 87 van het Verdrag, moet in het licht van de steunregeling
als geheel worden beoordeeld of de aankoop van grond al dan niet subsidiabel is.
2.

ACTIES INZAKE MILIEUBESCHERMING
Uitgaven voor acties inzake milieubescherming zĳn subsidiabel indien aan alle hiernavolgende voorwaarden is
voldaan:
— over de aankoop is door het beheerscomité een gunstig besluit genomen;
— de grond wordt gedurende een in dat besluit vastgestelde periode voor het vastgestelde doel gebruikt;
— de grond is, behalve in naar behoren gemotiveerde en door de beheersautoriteit aanvaarde gevallen, niet voor de
landbouw bestemd;
— de grond is aangekocht door of namens een overheidsinstelling of een publiekrechtelĳk lichaam.
Regel nr. 6 — Aankoop van onroerend goed

1.

ALGEMENE REGEL
Onverminderd de toepassing van strengere nationale regels, komen de kosten in verband met de aankoop van
onroerend goed, dat wil zeggen bestaande gebouwen en de grond waarop deze staan, onder de in punt 2 vermelde
voorwaarden in aanmerking voor medefinanciering in het kader van de structuurfondsen, indien er een rechtstreeks
verband bestaat tussen de aankoop en de doelstellingen van de betrokken actie.

2.

SUBSIDIABILITEITSVOORWAARDEN

2.1. Er moet van een onafhankelĳke bevoegde taxateur of een bevoegde officiële instantie een certificaat worden
verkregen, waarin wordt vastgesteld dat de prĳs niet hoger ligt dan de marktwaarde en wordt verklaard dat het
gebouw voldoet aan de nationale voorschriften dan wel waarin de punten worden genoemd waarop het niet aan
deze voorschriften voldoet en die de eindbegunstigde voornemens is in het kader van de actie te corrigeren.
2.2. Voor het betrokken gebouw mag in de voorbĳe tien jaar geen nationale of communautaire subsidie zĳn verleend die
in geval van medefinanciering van de aankoop door de structuurfondsen tot cumulatie van steun zou leiden.
2.3. Het onroerend goed moet gedurende een door de beheersautoriteit vastgestelde periode voor de door hem
vastgestelde bestemming worden gebruikt.
2.4. Het gebouw mag alleen in overeenstemming met de doelstellingen van de actie worden gebruikt. Het mag met name
alleen dienen om er diensten van overheidsadministratie in onder te brengen, wanneer een dergelĳk gebruik in
overeenstemming is met de in het kader van het betrokken structuurfonds subsidiabele activiteiten.
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Regel nr. 7 — BTW en andere heffingen en belastingen

1.

De BTW vormt geen subsidiabele uitgave, behalve wanneer zĳ effectief en definitief door de eindbegunstigde of door
de individuele ontvanger wordt gedragen in het kader van de steunmaatregelen uit hoofde van artikel 87 van het
Verdrag en in het geval van steunverlening door een door de lidstaat aangegeven instantie. BTW die op enigerlei
wĳze kan worden teruggevorderd kan, zelfs wanneer zĳ niet daadwerkelĳk door de eindbegunstigde of door de
individuele ontvanger wordt teruggevorderd, niet als subsidiabel worden beschouwd.

2.

Wanneer de eindbegunstigde of de individuele ontvanger onderworpen is aan een forfaitaire regeling van titel XIV
van Zesde Richtlĳn 77/388/EEG van de Raad (1), betreffende de BTW, wordt de betaalde BTW in de zin van punt 1
als terugvorderbaar beschouwd.

3.

De communautaire medefinanciering mag in geen geval meer bedragen dan de totale subsidiabele uitgaven, exclusief
BTW.

4.

Andere heffingen en belastingen of lasten (met name directe belastingen en socialezekerheidsbĳdragen op lonen en
salarissen) die voortvloeien uit de medefinanciering van de structuurfondsen vormen geen subsidiabele uitgaven,
behalve wanneer zĳ daadwerkelĳk en definitief door de eindbegunstigde of de individuele begunstigde worden
gedragen.
Regel nr. 8 — Risicokapitaal- en leningsfondsen

1.

ALGEMENE REGEL
De structuurfondsen kunnen onder de in punt 2 vermelde voorwaarden deelnemen aan de financiering van
risicokapitaal- en/of leningsfondsen of van risicokapitaalholdingfondsen, hierna „fondsen” genoemd. Onder „risicokapitaalfondsen en leningsfondsen” worden in de zin van deze regel investeringsinstellingen verstaan die specifiek zĳn
bedoeld om vermogen of andere vormen van risicokapitaal, waaronder leningen, te verstrekken aan kleine en
middelgrote ondernemingen in de zin van Aanbeveling 96/280/EG van de Commissie (2). Onder „risicokapitaalholdingfondsen” worden fondsen verstaan die zĳn opgericht om in verscheidene risicokapitaal- en leningsfondsen te
investeren. De deelneming van de structuurfondsen in de fondsen kan samengaan met mede-investeringen of
garanties van andere financieringsinstrumenten van de Gemeenschap.

2.

VOORWAARDEN

2.1. De medefinanciers of sponsors van het fonds moeten een voorzichtig bedrĳfsplan indienen waarin onder meer de
doelmarkt, de criteria, de financieringsvoorwaarden, de operationele begroting van het fonds, de eigenaren en de
medefinancierende partners, de beroepsmatige aanpak, de bevoegdheid en de onafhankelĳkheid van het beheer, de
statuten van het fonds, de rechtvaardiging van de bĳdragen van de structuurfondsen en het gebruik dat men
voornemens is van deze bĳdragen te maken, het investeringsonttrekkingsbeleid en de voorwaarden voor de
ontbinding van het fonds, waaronder begrepen het hergebruik van uit de bĳdrage van de structuurfondsen
voortvloeiende opbrengsten, moeten worden gespecificeerd. Het bedrĳfsplan moet zorgvuldig worden beoordeeld en
op de uitvoering ervan moet toezicht worden gehouden door of onder de verantwoordelĳkheid van de beheersautoriteit.
2.2. Het fonds moet worden opgezet als een onafhankelĳke rechtspersoon waarvan de werking is geregeld in de
overeenkomsten tussen de aandeelhouders, of als een afzonderlĳk financieel geheel binnen een bestaande financiële
instelling. In laatstgenoemd geval moet voor het fonds een afzonderlĳke uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld,
waarin met name wordt bepaald dat afzonderlĳke rekeningen moeten worden bĳgehouden, waarin de nieuwe
middelen die in de fondsen worden geïnvesteerd (inclusief de bĳdragen van de structuurfondsen) duidelĳk worden
onderscheiden van die welke oorspronkelĳk in de instelling beschikbaar waren. Alle deelnemers aan het fonds
moeten hun bĳdragen in geld betalen.
2.3. De Commissie kan geen partner in of aandeelhouder van het fonds worden.
2.4. Voor de bĳdrage van de structuurfondsen gelden de maxima die in artikel 29, leden 3 en 4, van de algemene
verordening zĳn vastgesteld.
2.5. De fondsen mogen alleen in kleine en middelgrote ondernemingen investeren bĳ de oprichting ervan, in de vroegste
stadia (inclusief startkapitaal) of de uitbreiding ervan en alleen in activiteiten die door de beheerders van het fonds
potentieel economisch levensvatbaar worden geacht. Bĳ de beoordeling van de levensvatbaarheid moeten alle
inkomstenbronnen van de betrokken ondernemingen in aanmerking worden genomen. De fondsen mogen niet
investeren in ondernemingen in moeilĳkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilĳkheden (3).
2.6. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om de verstoring van de mededinging op de markt voor
risicokapitaal of leningen zoveel mogelĳk te beperken. In het bĳzonder opbrengsten uit kapitaalinvesteringen en
leningen (na aftrek van het evenredige gedeelte van de beheerskosten) moeten bĳ voorkeur aan de particuliere
investeerders worden toegerekend tot het vergoedingsniveau dat in de aandeelhoudersovereenkomst is vastgesteld en
daarna moeten zĳ evenredig over alle aandeelhouders en de structuurfondsen worden verdeeld. Inkomsten van het
fonds die voortvloeien uit de bĳdragen van de structuurfondsen moeten opnieuw worden gebruikt voor activiteiten
ter ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen in hetzelfde voor bĳstand in aanmerking komende
gebied.
(1) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1.
(2) PB L 107 van 30.4.1996, blz. 4.
(3) PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.
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2.7. De beheerskosten mogen tĳdens de periode van de bĳstandsverlening per jaar gemiddeld niet meer bedragen dan 5 %
van het gestorte kapitaal, tenzĳ na een openbare aanbesteding een hoger percentage nodig blĳkt.
2.8. Bĳ de afsluiting van de actie worden de subsidiabele uitgaven van het fonds (de eindbegunstigde) gevormd door het
kapitaal van het fonds dat is geïnvesteerd in of uitgeleend aan kleine en middelgrote ondernemingen, inclusief de
beheerskosten.
2.9. Op de bĳdragen van de structuurfondsen en de andere overheidsbĳdragen in de fondsen alsmede op de investeringen
van fondsen in afzonderlĳke kleine en middelgrote ondernemingen zĳn de bepalingen inzake staatssteun van
toepassing.
3.

AANBEVELINGEN

3.1. De Commissie beveelt de in de punten 3.2 tot en met 3.6 vastgestelde normen voor een goede werkwĳze aan voor
fondsen waarin de structuurfondsen bĳdragen. Bĳ de beoordeling van het fonds op zĳn verenigbaarheid met de
bepalingen inzake staatssteun zal de Commissie de naleving van deze aanbevelingen als een positief gegeven
beschouwen. De aanbevelingen houden geen verplichting in wat de subsidiabiliteit van de uitgaven betreft.
3.2. De financiële inbreng van de particuliere sector moet aanzienlĳk zĳn en meer bedragen dan 30 %.
3.3. De fondsen moeten omvangrĳk genoeg zĳn en een voldoende ruime doelgroep bestrĳken om te garanderen dat hun
acties potentieel economisch levensvatbaar zĳn (de investeringstermĳn moet in overeenstemming zĳn met de
bĳdrageperiode van het structuurfonds) en zĳ moeten gericht zĳn op gebieden waar sprake is van marktonvolkomenheden.
3.4. De stortingen van de participaties in het fonds worden door de structuurfondsen en door de aandeelhouders gedaan
volgens hetzelfde tĳdschema en proportioneel met de genomen participaties.
3.5. De fondsen moeten worden beheerd door onafhankelĳke professionele teams die over voldoende beroepservaring
beschikken om blĳk te geven van de vereiste bekwaamheid en geloofwaardigheid om een risicokapitaalfonds te
beheren. De beheersteams worden gekozen via een selectieprocedure op basis van mededinging, waarbĳ de hoogte
van de overwogen vergoedingen in aanmerking wordt genomen.
3.6. De fondsen mogen normaal geen meerderheidsbelang in ondernemingen verwerven en moeten ernaar streven alle
investeringen tĳdens de looptĳd van het fonds te realiseren.
Regel nr. 9 — Garantiefondsen
1.

ALGEMENE REGEL
De structuurfondsen kunnen het kapitaal van garantiefondsen medefinancieren overeenkomstig de voorwaarden van
punt 2. Onder „garantiefondsen” in de zin van deze regel worden financieringsinstrumenten verstaan die risicokapitaal- en leningsfondsen in de zin van regel nr. 8 en andere risicodragende financieringsregelingen voor kleine en
middelgrote ondernemingen (inclusief leningen) vrĳwaren tegen verliezen die voortvloeien uit hun investeringen in
kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van Aanbeveling 96/280/EG. De fondsen kunnen door de overheid
gesteunde onderlinge fondsen zĳn waarop wordt ingetekend door kleine en middelgrote ondernemingen, op
commerciële basis geëxploiteerde fondsen met partners uit de particuliere sector of volledig door de overheid
gefinancierde fondsen. De deelneming van de structuurfondsen in de fondsen kan worden gecombineerd met door
andere financieringsinstrumenten van de Gemeenschap verstrekte gedeeltelĳke garanties.

2.

VOORWAARDEN

2.1. De medefinanciers of sponsors van het fonds moeten zoals voor de risicokapitaalfondsen (regel nr. 8) mutatis
mutandis een voorzichtig bedrĳfsplan indienen, waarin wordt aangegeven welke garantieportefeuille wordt beoogd.
Het bedrĳfsplan moet zorgvuldig worden beoordeeld en op de uitvoering ervan moet toezicht worden gehouden
door of onder de verantwoordelĳkheid van de beheersautoriteit.
2.2. Het fonds moet worden opgezet als een onafhankelĳke rechtspersoon waarvan de werking geregeld is in overeenkomsten tussen de aandeelhouders, of als een afzonderlĳke financiële eenheid binnen een bestaande financiële
instelling. In laatstgenoemd geval moet voor het „fonds” een specifieke uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld,
waarin met name wordt bepaald dat afzonderlĳke rekeningen moeten worden bĳgehouden, waarin de nieuwe
middelen die in het fonds worden geïnvesteerd (waaronder de bĳdrage van de structuurfondsen) duidelĳk worden
onderscheiden van de oorspronkelĳk in de instelling beschikbare middelen.
2.3. De Commissie kan geen vennoot bĳ of aandeelhouder van het fonds worden.
2.4. De fondsen kunnen alleen waarborgen verstrekken voor investeringen in activiteiten die potentieel economisch
gezond worden geacht. De fondsen kunnen zich niet borg stellen voor ondernemingen in moeilĳkheden in de zin
van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilĳkheden.
2.5. Gedeelten van de bĳdrage van de structuurfondsen die overblĳven nadat de garanties zĳn uitbetaald, moeten
opnieuw worden gebruikt voor activiteiten ter ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen in hetzelfde
voor bĳstand in aanmerking komende gebied.
2.6. De beheerskosten mogen tĳdens de periode van bĳstandsverlening per jaar gemiddeld niet meer bedragen dan 2 %
van het gestorte kapitaal, tenzĳ na een openbare aanbesteding een hoger percentage noodzakelĳk blĳkt.
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2.7. Bĳ de afsluiting van de bĳstandverlening wordt het bedrag aan gestort kapitaal van het fonds dat, op grond van een
onafhankelĳke audit, nodig is om de verstrekte garantie, inclusief de veroorzaakte beheerskosten, te dekken, als de
voor medefinanciering in aanmerking komende uitgaven van het fonds (de eindbegunstigde) aangemerkt.
2.8. Op de bĳdragen van de structuurfondsen en de andere overheidsbĳdragen in de garantiefondsen, alsmede op de door
dergelĳke fondsen aan afzonderlĳke kleine en middelgrote ondernemingen verstrekte garanties, zĳn de bepalingen
inzake staatssteun van toepassing.

Regel nr. 10 — Leasing
1.

Uitgaven gedaan in verband met leasing komen op de in de punten 2 tot en met 4 genoemde voorwaarden in
aanmerking voor medefinanciering uit de structuurfondsen.

2.

BĲSTAND VIA DE LEASINGGEVER

2.1. De leasinggever is de rechtstreekse ontvanger van de communautaire medefinanciering die wordt gebruikt ter
verlaging van de bedragen die bĳ wĳze van leasingprĳs door de leasingnemer moeten worden betaald voor de onder
de leaseovereenkomst vallende goederen.
2.2. De leaseovereenkomst waarvoor de communautaire bĳstand wordt verleend, moet voorzien in een koopoptie of in
een minimale leasingperiode die overeenkomt met de nuttige levensduur van het geleasde goed.
2.3. De leasinggever moet zich ertoe verbinden, in geval van niet door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde vervroegde
beëindiging van de minimale leasingperiode, het deel van de communautaire subsidie dat overeenkomt met de
resterende duur van de leasingperiode aan de bevoegde nationale autoriteiten terug te betalen (voor rekening van het
betrokken fonds).
2.4. De voor medefinanciering in aanmerking komende uitgave is de aankoop van het goed door de leasinggever zoals
deze blĳkt uit een vereffende factuur of uit boekhoudbescheiden met een vergelĳkbare bewĳskracht. Voor communautaire medefinanciering kan geen hoger bedrag in aanmerking komen dan de marktwaarde van het geleasde goed.
2.5. Andere kosten dan de met de leasingovereenkomst gemoeide uitgaven bedoeld in punt 2.4 (met name belastingen,
winstmarge van de leasinggever, rentefinancieringskosten, overheadkosten, verzekeringskosten) zĳn niet-subsidiabele
uitgaven.
2.6. De aan de leasinggever betaalde communautaire steun moet volledig ten voordele van de begunstigde van de
leaseovereenkomst worden gebruikt door alle gedurende de leasingperiode bĳ wĳze van leasingprĳs te betalen
bedragen op uniforme wĳze te verlagen.
2.7. De leasinggever moet het bewĳs ervan leveren dat het voordeel van de communautaire bĳstand volledig ten goede
komt aan de leasingnemer. Daartoe moet hĳ de bĳ wĳze van leasingprĳs te betalen bedragen uitsplitsen of
gebruikmaken van een alternatieve methode die dezelfde garantie geeft.
2.8. De in punt 2.5 bedoelde kosten, de uit de leasingoperatie voortvloeiende belastingvoordelen en de andere voorwaarden van de overeenkomst moeten dezelfde zĳn als die welke gelden wanneer geen communautaire bĳstand
wordt verleend.
3.

BĲSTAND AAN DE LEASINGNEMER

3.1. De leasingnemer is de rechtstreekse ontvanger van de communautaire medefinanciering.
3.2. De voor medefinanciering in aanmerking komende uitgave is de door de leasingnemer aan de leasinggever betaalde
leasingprĳs zoals deze blĳkt uit een vereffende factuur of uit boekhoudbescheiden met een vergelĳkbare bewĳskracht.
3.3. Wanneer de leasingovereenkomst voorziet in een koopoptie of in een minimale leasingperiode die overeenkomt met
de nuttige levensduur van het geleasde goed, kan voor communautaire medefinanciering geen hoger bedrag in
aanmerking komen dan de marktwaarde van het geleasde goed. Andere met de leaseovereenkomst gemoeide kosten
(belasting, winstmarge van de leasinggever, rentefinancieringskosten, overheadkosten, verzekeringskosten, enz.) zĳn
niet-subsidiabele uitgaven.
3.4. De communautaire bĳstand uit hoofde van de in punt 3.3 bedoelde leasingovereenkomsten wordt in één of meer
termĳnen aan de leasingnemer betaald op basis van de daadwerkelĳk als leasingprĳs betaalde bedragen. Indien de
leaseovereenkomst nog doorloopt na de uiterste datum waarop betalingen in het kader van de communautaire
bĳstandsverlening in aanmerking kunnen worden genomen, kunnen alleen uitgaven in verband met de leasingprĳs
welke de leasingnemer tot en met de uiterste betalingsdatum in het kader van het bĳstandspakket verschuldigd was
en heeft betaald, als subsidiabel worden beschouwd.
3.5. Wanneer de leaseovereenkomst niet in een koopoptie voorziet en de leasingperiode korter is dan de nuttige
levensduur van het geleasde goed, komt de leasingprĳs voor medefinanciering door de Gemeenschap in aanmerking
in verhouding tot de duur van de subsidiabele actie. De leasingnemer moet evenwel het bewĳs kunnen leveren dat
leasing de kosteneffectiefste methode was om het gebruik van de outillage te verkrĳgen. Zouden de kosten lager zĳn
geweest wanneer van een alternatieve methode (bĳvoorbeeld wanneer de outillage was gehuurd) gebruik was
gemaakt, dan worden de extra kosten op de subsidiabele uitgaven in mindering gebracht.
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3.6. De lidstaten mogen strengere nationale regels toepassen om vast te stellen welke uitgaven overeenkomstig de punten
3.1 tot en met 3.5 subsidiabel zĳn.
4.

SALE EN LEASEBACK
De leasingprĳs die door de leasingnemer in het kader van een sale/leaseback-operatie wordt betaald, kan een
subsidiabele uitgave overeenkomstig de regels van punt 3 zĳn. De aankoopkosten van het goed komen niet voor
communautaire medefinanciering in aanmerking.
Regel nr. 11 — Kosten voor het beheer en de tenuitvoerlegging van de structuurfondsen

1.

ALGEMENE REGEL
De kosten die voor de lidstaten voortvloeien uit het beheer en de uitvoering van, alsmede uit het toezicht en de
controle op de structuurfondsen komen, tenzĳ dit in punt 2 anders is bepaald en zĳ binnen de in punt 2.1 vermelde
categorieën vallen, niet voor medefinanciering in aanmerking.

2.

VOOR MEDEFINANCIERING IN AANMERKING KOMENDE CATEGORIEËN BEHEERS-, UITVOERINGS-,
TOEZICHT- EN CONTROLEUITGAVEN

2.1. Overeenkomstig de in de punten 2.2 tot en met 2.7 omschreven voorwaarden komen de volgende uitgavencategorieën in het kader van de bĳstandverlening voor medefinanciering in aanmerking:
— uitgaven voor de voorbereiding, de selectie en de beoordeling van, het toezicht op en de interne evaluatie van de
bĳstandsverlening en van de verrichtingen;
— uitgaven voor vergaderingen van de toezichtcomités en subcomités in verband met de tenuitvoerlegging van het
bĳstandspakket. Deze uitgaven kunnen ook de kosten omvatten van deskundigen en andere deelnemers aan deze
comités, waaronder deelnemers die uit een derde land afkomstig zĳn, wanneer de persoon die dergelĳke comités
voorzit hun aanwezigheid voor de doeltreffende tenuitvoerlegging van het bĳstandspakket noodzakelĳk acht;
— uitgaven voor audits en controles ter plaatse van de verrichtingen.
2.2. Uitgaven voor salarissen, waaronder socialezekerheidsbĳdragen, komen alleen in de volgende gevallen voor medefinanciering in aanmerking:
a) ambtenaren of andere overheidsfunctionarissen die door een met schriftelĳke bewĳsstukken te staven besluit van
de bevoegde autoriteit zĳn gedetacheerd om de in punt 2.1 bedoelde taken uit te voeren;
b) ander personeel dat in dienst wordt genomen om de in punt 2.1 bedoelde taken uit te voeren.
Het tĳdvak van de detachering of van het dienstverband mag de in de beschikking waarbĳ de bĳstandsverlening werd
goedgekeurd vastgestelde einddatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven niet overschrĳden.
2.3. De bĳdrage van de structuurfondsen in de uitgaven bedoeld in punt 2.1 wordt beperkt tot een maximumbedrag dat
wordt vastgesteld in het door de Commissie goedgekeurde bĳstandspakket en kan niet hoger liggen dan de in de
punten 2.4 en 2.5 vermelde maxima.
2.4. Voor alle bĳstandspakketten, behalve communautaire initiatieven, het speciale programma PEACE II en innovatieve
acties, is het maximum gelĳk aan de som van de volgende bedragen:
—
—
—
—

2,5 % van het gedeelte van de totale bĳdrage van de structuurfondsen tot 100 miljoen EUR;
2 % van het gedeelte van de totale bĳdrage van de structuurfondsen tussen 100 miljoen en 500 miljoen EUR;
1 % van het gedeelte van de totale bĳdrage van de structuurfondsen tussen 500 miljoen en 1 miljard EUR;
0,5 % van het gedeelte van de totale bĳdrage van de structuurfondsen boven 1 miljard EUR.

2.5. Voor de communautaire initiatieven, de innovatieve acties en het speciale programma Peace II bedraagt het
maximum 5 % van de totale bĳdrage van de structuurfondsen. Wanneer verscheidene lidstaten aan dergelĳke
bĳstandspakketten deelnemen, kan dit maximum worden verhoogd om rekening te houden met de hogere beheersen uitvoeringskosten en wordt dit maximum in de beschikking van de Commissie vastgesteld.
2.6. Voor de berekening van het bedrag van de in de punten 2.4 en 2.5 aangegeven maxima, geldt als totale bĳdrage van
de structuurfondsen het totaal dat in ieder door de Commissie goedgekeurd bĳstandspakket is vastgesteld.
2.7. De Commissie en de lidstaten komen overeen de punten 2.1 tot en met 2.6 van deze regel ten uitvoer te leggen. Dit
wordt in het bĳstandspakket vastgelegd. Het bĳdragepercentage wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 29, lid 7,
van de algemene verordening. Wat het toezicht betreft, moet voor de in de punt 2.1 bedoelde kosten een
afzonderlĳke maatregel of submaatregel in het pakket voor de technische hulp worden opgenomen.
3.

ANDERE UITGAVEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE HULP
De voorwaarden van de punten 2.4 tot en met 2.6 gelden niet voor andere dan de in punt 2 bedoelde acties die in
het kader van de technische hulp kunnen worden medegefinancierd (bv. studies, seminars, voorlichtingsacties,
externe evaluaties). Uitgaven voor de salarissen van ambtenaren of andere overheidsfunctionarissen die dergelĳke
acties uitvoeren, komen niet voor medefinanciering in aanmerking.
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4.

UITGAVEN VAN OVERHEIDSDIENSTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE UITVOERING VAN DE VERRICHTINGEN
De volgende uitgaven van overheidsdiensten komen, wanneer zĳ betrekking hebben op de uitvoering van een actie
of project en mits zĳ niet voortvloeien uit de wettelĳke verantwoordelĳkheden van de overheidsinstantie of uit de
dagelĳkse beheers-, toezicht- en controleopdrachten van de instantie, op andere wĳze dan via technische hulp voor
medefinanciering in aanmerking:
a) kosten van professionele diensten die door een overheidsdienst worden verleend in het kader van de uitvoering
van een actie. Deze kosten moeten hetzĳ worden gefactureerd aan een „openbare of particuliere” eindbegunstigde,
hetzĳ worden aangetoond aan de hand van bescheiden met gelĳkwaardige bewĳskracht die het mogelĳk maken
de door de betrokken overheidsdienst voor die verrichting betaalde werkelĳke kosten te bepalen;
b) kosten voor de uitvoering van een actie, wanneer uitgaven die verband houden met dienstverlening, ten laste van
een overheidsdienst die de eindbegunstigde van de bĳstand is en zelf een actie of project voor eigen rekening
uitvoert zonder een beroep op een extern engineering- of ander bedrĳf te doen. De betrokken uitgaven moeten
verband houden met daadwerkelĳk en rechtstreeks voor de medegefinancierde actie betaalde kosten en moeten
worden aangetoond aan de hand van bescheiden die het mogelĳk maken de door de betrokken overheidsdienst
voor die actie betaalde werkelĳke kosten te bepalen.
Regel nr. 12 — Subsidiabiliteit van de uitgaven op grond van de locatie van de actie

1.

ALGEMENE REGEL
Als algemene regel geldt dat door de structuurfondsen medegefinancierde verrichtingen of acties moeten worden
uitgevoerd in de regio waarop de bĳstandsverlening betrekking heeft.

2.

UITZONDERING

2.1. Ingeval de regio waarop de bĳstandsverlening betrekking heeft het volledige of gedeeltelĳke voordeel geniet van een
actie die buiten die regio plaatsheeft, kan de actie door de beheersautoriteit voor medefinanciering in aanmerking
worden genomen, mits is voldaan aan alle in de punten 2.2 tot en met 2.4 vastgestelde voorwaarden. In de andere
gevallen is de procedure van punt 3 van toepassing om vast te stellen of een actie voor medefinanciering in
aanmerking komt. Voor verrichtingen die in het kader van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de
Visserĳ (FIOV) worden gefinancierd, moet de procedure van punt 3 altĳd worden gevolgd.
2.2. De actie moet plaatshebben in een NUTS III-gebied van de lidstaat, dat onmiddellĳk grenst aan de regio waarop de
bĳstand betrekking heeft.
2.3. Het maximale voor medefinanciering in aanmerking te nemen bedrag aan uitgaven van de actie wordt berekend in
verhouding tot de voordelen voor de regio die van de actie worden verwacht en moet worden gebaseerd op een
beoordeling van een onafhankelĳke instantie. De voordelen moeten worden bepaald rekening houdend met de
specifieke doelstellingen van de bĳstand en het verwachte effect ervan. De actie kan niet voor medefinanciering in
aanmerking worden genomen wanneer het aandeel van de voordelen lager ligt dan 50 %.
2.4. De overeenkomstig punt 2.1 voor medefinanciering in aanmerking genomen uitgaven van de acties mogen voor elke
maatregel van het bĳstandspakket niet meer bedragen dan 10 % van de totale voor medefinanciering in aanmerking
komende uitgaven voor de desbetreffende maatregel. Bovendien mogen de overeenkomstig punt 2.1 voor medefinanciering in aanmerking komende uitgaven van alle acties van het bĳstandspakket niet meer bedragen dan 5 % van
de totale voor medefinanciering in aanmerking komende uitgaven voor het desbetreffende bĳstandspakket.
2.5. De acties die door de beheersautoriteit op grond van punt 2.1 worden aanvaard, moeten in het jaar- en eindverslag
over de uitvoering van de bĳstand worden vermeld.
3.

ANDERE GEVALLEN
In het geval van acties die plaatshebben buiten de regio waarop de bĳstand betrekking heeft, maar die niet voldoen
aan de voorwaarden van punt 2, en van acties die in het kader van het FIOV worden gefinancierd, mag de actie
slechts voor medefinanciering in aanmerking worden genomen nadat de Commissie daaraan op grond van een door
de lidstaat ingediend verzoek van geval tot geval haar uitdrukkelĳke goedkeuring heeft gehecht, rekening houdend in
het bĳzonder met de locatie waar de actie ten opzichte van het gebied plaatsheeft, het voordeel dat voor de regio kan
worden verwacht en het bedrag van de uitgaven in verhouding tot de totale uitgaven voor de maatregel en voor het
bĳstandspakket. In het geval van bĳstand die betrekking heeft op de buitenste regio's, is de procedure van dit punt
van toepassing.
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VERORDENING (EG) Nr. 1686/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rĳstproducten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Canarische Eilanden
voorziening van de Canarische Eilanden met bepaalde
landbouwproducten, waaronder rĳst.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

De toepassing van die bepalingen op de noteringen of de
prĳzen van rĳst in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt leidt er, bĳ de huidige
marktsituatie, toe de steun voor de voorziening van de
Canarische Eilanden vast te stellen op de in de bĳlage
vermelde bedragen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15
juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Canarische
Eilanden (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1257/
1999 (2), en met name op artikel 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Luidens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1601/92
wordt de eindgebruiker van rĳst op de Canarische
Eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prĳs als de
kwaliteit betreft, voorziening met rĳst van oorsprong uit
de Gemeenschap gewaarborgd tegen condities die overeenkomen met die bĳ vrĳstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend. Βĳ de vaststelling
van die steun moet met name rekening worden
gehouden met de kosten van de verschillende mogelĳke
leveranciers en de bĳ uitvoer naar derde landen toegepaste prĳzen.

(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2790/94 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1620/
1999 (4), zĳn de gemeenschappelĳke bepalingen vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling voor de

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1601/92
toe te kennen steunbedragen bĳ de levering van rĳst uit de
Gemeenschap in het kader van de specifieke regeling voor de
voorziening van de Canarische Eilanden worden vastgesteld in
de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
160
296
192

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 13.
26.6.1999, blz. 80.
17.11.1994, blz. 23.
24.7.1999, blz. 19.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering
van rĳstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
(in EUR/t)
Product
(GN-code)

Bedrag van de steun

Volwitte rĳst
(1006 30)

133,00

Breukrĳst
(1006 40)

29,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1687/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rĳstproducten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
1983/92 van de Commissie van 16 juli 1992 houdende
toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor
de voorziening van de Azoren en Madeira met
producten van de rĳstsector, en tot vaststelling van de
voorzieningsbalans (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1683/94 (6).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15
juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1257/1999 (2), en
met name op artikel 10,

(3)

De toepassing van die bepalingen op de noteringen of de
prĳzen van rĳst in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt leidt ertoe, bĳ de huidige
marktsituatie, de steun voor de voorziening van de
Azoren en Madeira vast te stellen op de in de bĳlage
vermelde bedragen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Overwegende hetgeen volgt:
Luidens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1600/92
wordt de eindgebruiker op de Azoren en Madeira, zowel
wat de hoeveelheden, de prĳs als de kwaliteit betreft,
voorziening met rĳst van oorsprong uit de Gemeenschap gewaarborgd tegen condities die overeenkomen
met die bĳ vrĳstelling van de heffing, wat impliceert dat
er voor leveringen van oorsprong uit de Gemeenschap
steun wordt verleend. Bĳ de vaststelling van die steun
moet met name rekening worden gehouden met de
kosten van de verschillende mogelĳke leveranciers en de
bĳ uitvoer naar derde landen toegepaste prĳzen.

(1)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 1696/92 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 2596/
93 (4), zijn de gemeenschappelĳke bepalingen vastgesteld
ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met bepaalde landbouwproducten, waaronder rĳst. Bepalingen waarbĳ voornoemde verordening wordt aangevuld of ervan wordt
afgeweken, zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr.

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De op grond van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1600/
92 toe te kennen steunbedragen bĳ de levering van rĳst uit de
Gemeenschap in het kader van de specifieke regeling voor de
voorziening van de Azoren en Madeira worden vastgesteld in
de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
160
179
238

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 1.
26.6.1999, blz. 80.
1.7.1992, blz. 6.
23.9.1993, blz. 24.

(5) PB L 198 van 17.7.1992, blz. 37.
(6) PB L 178 van 12.7.1994, blz. 53.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering
van rĳstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
(in EUR/t)
Bedrag van de steun
Product
(GN-code)

Volwitte rĳst
(1006 30)

Bestemming
Azoren

Madeira

133,00

133,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1688/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor rĳst en breukrĳst en schorsing van de afgifte van
de uitvoercertificaten
kening van de restitutie bĳ uitvoer van rĳst en breukrĳst
rekening moet worden gehouden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2072/98 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 3, tweede
alinea, en lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
kan het verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de
wereldmarkt van de in artikel 1 van deze verordening
bedoelde producten en de prĳzen van deze producten in
de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie
bĳ uitvoer.

(2)

Krachtens artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr.
3072/95, moeten de restituties worden vastgesteld met
inachtneming van de situatie en de vooruitzichten
terzake van de beschikbare hoeveelheid rĳst en breukrĳst
en van de prĳzen hiervan op de markt van de Gemeenschap enerzĳds en van de prĳzen van rĳst en breukrĳst
op de wereldmarkt anderzĳds. Volgens dit artikel is het
eveneens noodzakelĳk om op de rĳstmarkt voor een
evenwichtige situatie en een natuurlĳke ontwikkeling
van de prĳzen en het handelsverkeer zorg te dragen en
bovendien rekening te houden met het economische
aspect van de voorgenomen uitvoer, met de wenselĳkheid om verstoringen op de markt van de Gemeenschap
te vermĳden en met de limieten die voortvloeien uit
overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten
overeenkomsten.

(3)

(4)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 1361/76 van de Commissie ( )
is vastgesteld welke de maximumhoeveelheid breukrĳst
is die rĳst, waarvoor de restitutie bĳ uitvoer is vastgesteld, mag bevatten, terwĳl daarbĳ tevens het percentage
is bepaald van de op deze restitutie toe te passen
vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid breukrĳst welke de uitgevoerde rĳst bevat deze maximumhoeveelheid overschrĳdt.
3

In artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 3072/95
zijn de specifieke criteria bepaald waarmede bĳ de bere-

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
(2) PB L 265 van 30.9.1998, blz. 4.
(3) PB L 154 van 15.6.1976, blz. 11.

(5)

De situatie op de wereldmarkt en de specifieke eisen van
sommige markten kunnen een differentiatie van de restitutie voor sommige producten al naar gelang van hun
bestemming noodzakelĳk maken.

(6)

Teneinde rekening te houden met de bestaande vraag
naar verpakte, langkorrelige rĳst op bepaalde markten,
moet worden voorzien in de vaststelling van een specifieke restitutie voor dat product.

(7)

De restitutie moet minstens eenmaal per maand worden
vastgesteld. De restitutie kan tussentĳds worden gewĳzigd.

(8)

De toepassing van deze regelen op de huidige situatie
van de rĳstmarkt, en met name op de noteringen of
prĳzen van rĳst en breukrĳst in de Gemeenschap en op
de wereldmarkt, voert tot het vaststellen van de
bedragen van de restitutie, zoals vermeld in de bĳlage
van deze verordening.

(9)

In het kader van het beheer van de volumebeperkingen
die voortvloeien uit de WTO-verbintenissen van de
Gemeenschap, dient de afgifte van uitvoercertificaten
met restitutie te worden geschorst.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer van de in artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde producten in ongewĳzigde staat
worden, met uitzondering van de in lid 1, onder c), van dat
artikel genoemde producten, op de in de bĳlage aangegeven
bedragen vastgesteld.
Artikel 2
De afgifte van uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de
restitutie wordt geschorst.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2000.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor rĳst en
breukrĳst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten
(in EUR/t)
Productcode

Bestemming (1)

Bedrag
van de restituties

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05

95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00
119,00
125,00
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00
119,00
125,00
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

(1) De
01
02
03
04
05

(in EUR/t)
Productcode

Bestemming (1)

Bedrag
van de restituties

1006 30 65 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 67 9100

05

125,00

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 92 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 94 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 96 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 98 9100

05

125,00

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

bestemmingen zĳn de volgende:
Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia;
de zones I, II, III en VI, met uitzondering van Turkĳe;
de zones IV, V en VII c), Canada en zone VIII, met uitzondering van Suriname, Guyana en Madagaskar;
de in artikel 34 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmingen;
Ceuta en Melilla.

NB: De zones zĳn deze die worden omschreven in de bijlage bij de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 1689/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale
voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rĳst
bedrag van de voor deze acties toegekende restituties
worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1510/2000 van de Commissie (2), en met name
op artikel 13, lid 2, derde alinea,

De algemene voorschriften en de uitvoeringsbepalingen
die in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 voor de
uitvoerrestituties zĳn vastgesteld, zĳn van overeenkomstige toepassing op bovenbedoelde transacties.

(4)

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2072/
98 (4), en met name op artikel 13, lid 3,

De specifieke criteria die in aanmerking moeten worden
genomen bĳ de berekening van de uitvoerrestituties voor
rĳst zĳn vastgesteld in artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 3072/95.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor granen,

Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2681/74 van de
Raad van 21 oktober 1974 betreffende de communautaire financiering van de uitgaven in verband met de
levering van landbouwproducten als voedselhulp (5) is
bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw, afdeling Garantie, het gedeelte van
de uitgaven financiert dat overeenkomt met de desbetreffende restituties bĳ uitvoer die overeenkomstig de
betrokken communautaire voorschriften zĳn vastgesteld.

(1)

Om de opstelling en het beheer van de begroting voor
de communautaire voedselhulpacties te vergemakkelĳken en om de lidstaten in staat te stellen het bedrag
van de communautaire deelname in de financiering van
de nationale voedselhulpacties te kennen, moet het

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De geldende restituties voor de producten van de sectoren
granen en rĳst geleverd voor de communautaire en nationale
voedselhulpacties, uitgevoerd in het kader van internationale
verdragen of andere aanvullende programma's of die in het
kader van andere communautaire acties gratis worden geleverd,
worden vastgesteld overeenkomstig de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
174
329
265
288

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
13.7.2000, blz. 11.
30.12.1995, blz. 18.
30.9.1998, blz. 4.
25.10.1974, blz. 1.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het
kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rĳst
(in EUR/ton)
Productcode

Bedrag
van de restitutie

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

16,50

1002 00 00 9000

31,00

1003 00 90 9000

4,50

1004 00 00 9400

35,00

1005 90 00 9000

61,50

1006 30 92 9100

169,00

1006 30 92 9900

169,00

1006 30 94 9100

169,00

1006 30 94 9900

169,00

1006 30 96 9100

169,00

1006 30 96 9900

169,00

1006 30 98 9100

169,00

1006 30 98 9900

169,00

1006 30 65 9900

169,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

61,50

1101 00 15 9100

22,00

1101 00 15 9130

22,00

1102 20 10 9200

86,17

1102 20 10 9400

73,86

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

1,10

1103 11 10 9200

0,00

1103 11 90 9200

0,00

1103 13 10 9100

110,79

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

41,60

1104 21 50 9100

1,46

NB: Productcodes: zie de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87
van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
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VERORDENING (EG) Nr. 1690/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in juli 2000 worden
ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten
overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarĳe, de Tsjechische Republiek,
Slowakĳe, Roemenië en Bulgarĳe
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1899/97 van de Commissie van
29 september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor
de uitvoering, in de sectoren slachtpluimvee en eieren, van de
regeling waarin is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 3066/95
van de Raad, en houdende intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 2699/93 en (EG) nr. 1559/94 (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2719/98 (2), en met name op artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor
het derde kwartaal van 2000 aangevraagde hoeveelheden niet
groter dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve
volledig ingewilligd worden, terwĳl voor een aantal andere
producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden,
zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een

billĳke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten
worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De op grond van Verordening (EG) nr. 1899/97 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1
juli tot en met 30 september 2000 worden ingewilligd voor het
in bĳlage I aangegeven percentage.
2.
In de eerste tien dagen van de periode van 1 oktober tot
en met 31 december 2000 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1899/97 invoercertificaten worden aangevraagd
tot de in bĳlage II aangegeven hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 67.
(2) PB L 342 van 17.12.1998, blz. 16.
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BĲLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 juli tot en met 30 september 2000

1
2
4
7
8
9
10
11
44
45
12
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43

3,51
3,50
100,00
2,65
2,93
1,89
100,00
100,00
3,97
100,00
100,00
—
100,00
2,19
—
—
100,00
100,00
100,00
3,86
100,00
100,00
—
100,00
—
100,00
100,00
—
—
—
7,63
100,00
—
100,00
—
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BĲLAGE II

(in t)
Groep

1

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 2000

4 156,25

2

406,25

4

9 993,64

7

2 625,00

8

656,25

9

1 500,00

10

1 139,95

11

281,25

44

343,75

45

857,25

12

1 180,01

14

2 187,50

15

1 990,63

16

437,50

17

937,50

18

187,50

19

393,75

21

1 465,00

23

1 180,63

24

125,00

25

3 104,88

26

169,13

27

1 375,00

28

157,47

30

1 125,00

32

415,63

33

291,88

34

1 562,50

35

125,00

36

625,00

37

156,25

38

296,88

39

1 000,00

40

337,50

43

625,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1691/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juli 2000 worden ingediend op
grond van de regeling waarin is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende
opening en vaststelling van de wĳze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor
slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1431/94 van de Commissie van
22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin
is voorzien bĳ Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad
houdende opening en vaststelling van de wĳze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en
bepaalde andere landbouwproducten (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2719/1999 (2), en met name op artikel 4,
lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
De in de invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en
met 30 september 2000 aangevraagde hoeveelheden zĳn groter
dan de beschikbare hoeveelheden, zodat de aangevraagde

hoeveelheden, met het oog op een billĳke verdeling, met een
vast percentage verminderd moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot
en met 30 september 2000 worden ingewilligd voor het in de
bĳlage aangegeven percentage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1) PB L 156 van 23.6.1994, blz. 9.
(2) PB L 327 van 21.12.1999, blz. 48.
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BĲLAGE

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 juli tot en met 30 september 2000

1

1,79

2

1,75

3

1,87

4

7,58

5

2,34
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VERORDENING (EG) Nr. 1692/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juli 2000 worden ingediend op
grond van Verordening (EG) nr. 509/97
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 509/97 van de Commissie van
20 maart 1997 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is
voorzien in de interim-overeenkomst betreffende de handel en
aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzĳds, en de Republiek
Slovenië, anderzĳds (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1514/97 (2), en met name op artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De in de invoercertificaten voor het derde kwartaal van
2000 aangevraagde hoeveelheden zijn niet groter dan de
beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve volledig
ingewilligd worden.

(2)

De overblĳvende hoeveelheid die bĳ de beschikbare
hoeveelheid voor de volgende periode wordt gevoegd,
moet worden bepaald,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van Verordening (EG) nr. 509/97 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot
en met 30 september 2000 worden ingewilligd voor de in de
bĳlage I aangegeven percentages.
2.
In de eerste tien dagen van de periode van 1 oktober tot
en met 31 december 2000 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 509/97 invoercertificaten worden aangevraagd
tot de in bĳlage II aangegeven hoeveelheden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1) PB L 80 van 21.3.1997, blz. 3.
(2) PB L 204 van 31.7.1997, blz. 16.
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BĲLAGE I

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 juli tot en met 30 september 2000

Groep

80
90
100

100,00
90,91
100,00

BĲLAGE II
(in t)
Nummer van de groep

80
90
100

Beschikbare hoeveelheid
voor de periode van 1 oktober
tot en met 31 december 2000

1 299,00
325,00
1 093,90
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VERORDENING (EG) Nr. 1693/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker
stropen zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1411/
2000 van de Commissie (5).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13
september 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector suiker (1), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1527/2000 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor
de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan
melasse (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 624/
98 (4), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel
3, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde

(1)

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde voorschriften en bepalingen op de gegevens
waarover de Commissie thans beschikt, leidt ertoe de
momenteel geldende bedragen te wĳzigen en vast te
stellen zoals vermeld in de bĳlage bĳ deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

252 van 25.9.1999, blz. 1.
175 van 14.7.2000, blz. 59.
141 van 24.6.1995, blz. 16.
85 van 20.3.1998, blz. 5.

(5) PB L 161 van 1.7.2000, blz. 22.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code
1702 90 99
(in EUR)
GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,45
27,45
27,45
27,45
29,01
29,01
29,01
0,29

3,05
7,81
2,92
7,38
10,73
6,21
6,21
0,36

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 431/68 van de Raad (PB L 89
van 10.4.1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB L 94 van
21.4.1972, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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VERORDENING (EG) Nr. 1694/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juli 2000 worden
ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1474/95 van de Commissie van
28 juni 1995 houdende opening en vaststelling van de wĳze
van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de
sector eieren en voor ovoalbumine (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1356/2000 (2), en met name op artikel 5,
lid 5,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van
28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wĳze
van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de
sector slachtpluimvee (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1357/2000 (4), en met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Voor een aantal producten zĳn de in de invoercertificaten voor
het derde kwartaal van 2000 aangevraagde hoeveelheden niet
groter dan de beschikbare hoeveelheden en deze kunnen
derhalve volledig ingewilligd worden, terwĳl voor een aantal
andere producten de beschikbare hoeveelheden worden over-

schreden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op
een billĳke verdeling, met een vast percentage verminderd
moeten worden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en
(EG) nr. 1251/96 ingediende aanvragen om invoercertificaten
voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2000
worden ingewilligd voor het in bĳlage I aangegeven percentage.
2.
In de eerste tien dagen van de
en met 31 december 2000 kunnen
deningen (EG) nr. 1474/95 en (EG)
caten worden aangevraagd tot de
hoeveelheid.

periode van 1 oktober tot
overeenkomstig de Verornr. 1251/96 invoercertifiin bĳlage II aangegeven

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 juli 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

145
155
161
155

van
van
van
van

29.6.1995,
28.6.2000,
29.6.1996,
28.6.2000,

blz.
blz.
blz.
blz.

19.
36.
136.
38.

29.7.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 193/67

BĲLAGE I

Groep

Percentage waarvoor de invoercertificaten
worden ingewilligd voor de periode van
1 juli tot en met 30 september 2000

E1
E2
E3

100,00
82,57
100,00

P1
P2
P3
P4

100,00
100,00
2,89
3,68

BĲLAGE II

(in t)
Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 2000

E1
E2
E3

65 715,00
1 750,00
6 723,07

P1
P2
P3
P4

2 814,50
1 363,00
175,00
250,00
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VERORDENING (EG) Nr. 1695/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 juli 2000
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees
zoals vermeld in bĳlage I onder GN-code 0202, van
bepaalde vormen van slachtafvallen zoals vermeld in
bĳlage I onder GN-code 0206, en van bepaalde andere
bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen
zoals vermeld in bĳlage I onder GN-code 1602 50 10.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), inzonderheid op artikel 33,
lid 12,

(6)

Gezien de zeer uiteenlopende kenmerken van producten van de productcodes 0201 20 90 9700 en
0202 20 90 9100 gebruikt bĳ restituties, dient de restitutie slechts te worden toegekend voor die deelstukken
waarin het gewicht van het been niet meer dan
eenderde van het gewicht van dat deelstuk uitmaakt.

(7)

Met betrekking tot vlees van runderen, zonder been,
gezouten en gedroogd, bestaan er traditionele handelsstromen naar Zwitserland. In zoverre het noodzakelĳk is
deze handelsstromen te handhaven, is het dienstig de
restitutie vast te stellen op een bedrag dat het verschil
dekt tussen de prĳzen op de Zwitserse markt en de
prĳzen bĳ uitvoer uit de lidstaten.

(8)

Voor bepaalde andere aanbiedingsvormen en conserven
van vlees of van slachtafvallen zoals vermeld in bĳlage I
onder de GN-codes 1602 50 31 tot en met 1602 50 80
kan de deelname door de Gemeenschap aan de internationale handel worden gehandhaafd door restituties toe te
kennen waarvan het bedrag werd bepaald rekening
houdende met hetgeen tot nu toe aan de exporteur werd
verleend.

(9)

Voor de overige producten in de sector rundvlees
verdient vaststelling van een restitutie geen aanbeveling
vanwege de geringe omvang waarin de Gemeenschap
daarmede aan de wereldhandel deelneemt.

(10)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (8),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1000/
2000 (9), is de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties
voor landbouwproducten vastgesteld.

Er moeten restituties worden toegekend bĳ uitvoer naar
bepaalde bestemmingen van bepaalde vormen van vers
en gekoeld vlees zoals vermeld in bĳlage I onder GNcode 0201, van bepaalde vormen van bevroren vlees

(11)

L
L
L
L
L
L
L

Om de douaneformaliteiten bĳ uitvoer voor de exporteurs te vereenvoudigen, moeten voor bevroren vlees
dezelfde restitutiebedragen worden toegekend als voor
vers of gekoeld vlees van andere runderen dan
volwassen mannelĳke runderen.

(8) PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.
(9) PB L 114 van 13.5.2000, blz. 10.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/
1999 kan het verschil tussen de prĳzen van de in artikel
1 van die verordening bedoelde producten op de wereldmarkt en in de Gemeenschap worden overbrugd door
een restitutie bĳ uitvoer.

(2)

De voorwaarden voor de toekenning van bĳzondere
restituties bĳ uitvoer van bepaalde soorten rundvlees en
bepaalde soorten conserven zĳn vastgesteld bĳ de Verordeningen (EEG) nr. 32/82 (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 744/2000 (3), (EEG) nr. 1964/
82 (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1470/2000 (5), en (EEG) nr. 2388/84 (6), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 3661/92 (7), van de
Commissie.
De toepassing van deze voorschriften en criteria op de te
verwachten marktsituatie in de sector rundvlees leidt tot
het vaststellen van de restitutie zoals hierna volgt.

(3)

In verband met de huidige toestand op de markt van de
Gemeenschap en de mogelĳkheden om vlees af te zetten,
met name in bepaalde derde landen, dienen restituties te
worden toegekend bĳ uitvoer enerzĳds van slachtdieren
met een levend gewicht van meer dan 220 kg, doch niet
meer dan 300 kg, en anderzĳds van volwassen runderen
met een levend gewicht van 300 kg of meer.

(4)

(5)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

160 van 26.6.1999, blz. 21.
4 van 8.1.1982, blz. 11.
89 van 11.4.2000, blz. 3.
212 van 21.7.1982, blz. 48.
165 van 6.7.2000, blz. 16.
221 van 18.8.1984, blz. 28.
370 van 19.12.1992, blz. 16.
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Voor een scherpere controle op de producten van GNcode 1602 50 moet worden bepaald dat sommige van
deze producten slechts voor een restitutie in aanmerking
komen wanneer zĳ zĳn vervaardigd in het kader van de
regeling zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor
landbouwproducten (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EEG)
nr. 2026/83 (2).

(13)

Om misbruiken bĳ de uitvoer van bepaalde fokdieren
van zuiver ras te voorkomen, moet de restitutie voor
vrouwelĳke dieren worden gedifferentieerd al naar
gelang van de leeftĳd van de dieren.

(14)

Voor vaarzen die niet voor de slacht bestemd zĳn, zĳn
er mogelĳkheden voor uitvoer naar bepaalde derde
landen, maar, om misbruik te voorkomen, moeten er
controlecriteria worden vastgesteld aan de hand waarvan
met zekerheid kan worden uitgemaakt dat de betrokken
dieren niet ouder zĳn dan 36 maanden.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité vn
beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De lĳst van de producten waarvoor bĳ uitvoer de in
artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde resti-
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tutie wordt toegekend en de bedragen van deze restitutie
worden vastgesteld in bĳlage I.
2.

De bestemmingen zĳn aangegeven in bĳlage II.

3.
De producten moeten voldoen aan de respectieve voorwaarden voor het keurmerk zoals bedoeld in:
— bĳlage I, hoofdstuk XI, van Richtlĳn 64/433/EEG van de
Raad (3);
— bĳlage I, hoofdstuk VI, van Richtlĳn 94/65/EG van de
Raad (4);
— bĳlage B, hoofstuk VI, van Richtlĳn 77/99/EEG van de
Raad (5).
Artikel 2
De restitutie voor het product van code 0102 90 59 9000 van
de restitutienomenclatuur en voor uitvoer naar derde landen
van de in bĳlage II bĳ deze verordening bedoelde zone 10
wordt alleen toegekend als, bĳ het vervullen van de douaneformaliteiten bĳ uitvoer, het door een officiële dierenarts ondertekende veterinaire certificaat en een afschrift daarvan worden
overgelegd, waarin is vermeld dat de betrokken vaarzen effectief niet ouder zĳn dan 36 maanden. Het originele certificaat
wordt aan de exporteur teruggegeven en het door de douaneautoriteiten voor conform gewaarmerkte afschrift wordt bĳ de
aanvraag voor betaling van de restitutie gevoegd.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 juli 2000.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1) PB L 62 van 7.3.1980, blz. 5.
(2) PB L 199 van 22.7.1983, blz. 12.

(3) PB L 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.
(4) PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10.
(5) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.
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BĲLAGE I
bĳ de verordening van de Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector
rundvlees
(EUR/100 kg)

(EUR/100 kg)
Productcode

Bestemming

Bedrag van de
restitutie (7)

Productcode

Bestemming

Bedrag van de
restitutie (7)
— Nettogewicht —

— Levend gewicht —

0102 10 10 9120

01

46,00

0201 20 20 9120

0102 10 10 9130

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0201 20 30 9110 (1)

0102 10 30 9120

01

46,00

0102 10 30 9130

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0201 20 30 9120

0102 10 90 9120

01

46,00

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 41 9100

02

41,50

0201 20 50 9110 (1)

0102 90 51 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

119,00
79,50
39,50

0201 20 50 9120

02
03
04
10

16,00
11,00
5,00
41,50 (9)

02
03
04

42,50
29,00
14,50

0201 20 50 9130 (1)

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0102 90 61 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

0201 20 50 9140

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 69 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

0201 20 90 9700

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 71 9000

02
03
04

41,50
27,00
14,00

0201 30 00 9050

05 (3)
07 (4)

34,00
34,00

0102 90 79 9000

02
03
04

41,50
27,00
14,00

0201 30 00 9060 (6)

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0201 30 00 9100 (2) (6)

02
03
04
06

166,00
113,50
57,50
147,00

0201 30 00 9120 (2) (6)

08
09
03
04
06
02
03
04

91,00
85,00
62,50
31,50
80,50
24,00
17,00
8,50

0102 90 59 9000

— Nettogewicht —

0201 10 00 9110 (1)

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0201 10 00 9120

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0201 10 00 9130 (1)

02
03
04

94,00
63,00
32,00

0202 10 00 9100

0201 10 00 9140

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0202 10 00 9900

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0201 20 20 9110 (1)

02
03
04

94,00
63,00
32,00

0202 20 10 9000

02
03
04

33,50
23,00
11,50
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(EUR/100 kg)
Productcode

Bestemming

Bedrag van de
restitutie (7)

(EUR/100 kg)
Productcode

Bestemming

— Nettogewicht —

0202 20 30 9000

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0202 20 50 9100

02
03
04

42,50
29,00
14,50

0202 20 50 9900

02
03
04

24,00
17,00
8,50

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0202 30 90 9100

05 (3)
07 (4)

34,00
34,00

0202 30 90 9200 (6)

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0202 20 90 9100

Bedrag van de
restitutie (7)
— Nettogewicht —

0206 10 95 9000

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0206 29 91 9000

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0210 20 90 9100

04

16,50

1602 50 10 9170

02
03
04

19,50 (8)
15,00 (8)
15,00 (8)

1602 50 31 9125

01

77,00 (5)

1602 50 31 9325

01

68,50 (5)

1602 50 39 9125

01

77,00 (5)

1602 50 39 9325

01

68,50 (5)

1602 50 39 9425

01

26,00 (5)

1602 50 39 9525

01

26,00 (5)

1602 50 80 9535

01

15,00 (8)

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de overlegging van het in de bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 32/82 opgenomen attest.
(2) De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1964/82.
(3) Als bedoeld in de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (PB L 336 van 29.12.1979, blz. 44).
(4) Als bedoeld in de gewĳzigde Verordening (EG) nr. 2051/96 van de Commissie (PB L 274 van 26.10.1996, blz. 18).
(5) PB L 221 van 19.8.1984, blz. 28.
(6) Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in de bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr.
2429/86 van de Commissie (PB L 210 van 1.8.1986, blz. 39).
Het begrip „gemiddeld gehalte” verwĳst naar de hoeveelheid van het monster als bepaald in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2457/97 (PB L 340 van 11.12.1997,
blz. 29). Het monster wordt genomen uit het deel van de betrokken partĳ met het hoogste risico.
(7) Krachtens artikel 13, lid 10, van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 805/68 wordt geen restitutie toegekend bĳ de uitvoer van producten die uit derde landen worden
ingevoerd en naar derde landen worden wederuitgevoerd.
(8) De toekenning van de restitutie is afhankelĳk van de vervaardiging in het kader van het bĳ artikel 4 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 565/80 vastgestelde stelsel.
(9) De restitutie wordt alleen toegekend wanneer de in artikel 2 van deze verordening bedoelde voorwaarden in acht zĳn genomen.

NB: Productcodes en voetnoten: zie de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87.
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BĲLAGE II

Zone 01 = alle derde landen
Zone 02 = zones 08 en 09

022

Ceuta en Melilla

024
028

Ĳsland
Noorwegen

041

Faeröer

043
044
045
053
054
055
060
061
063
064
066
068
070
091
092

Andorra
Gibraltar
Vaticaanstad
Estland
Letland
Litouwen
Polen
Tsjechië
Slowakĳe
Hongarĳe
Roemenië
Bulgarĳe
Albanië
Slovenië
Kroatië

093
094
096

Bosnië-Herzegovina
Federale Republiek Joegoslavië
Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië
De gemeenten Livigno en Campione
d'Italia, het eiland Helgoland
Groenland
Cyprus
Proviandering en bunkeren
(in artikel 34 van de gewĳzigde
Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de
Commissie bedoelde bestemmingen)

109
406
600
950

Zone 04
039

Zwitserland

Zone 05
400

Verenigde Staten van Amerika

Zone 06
809
822

Nieuw-Caledonië
Frans-Polynesië

Zone 09

Zone 07

Zone 03
404

Canada

Zone 08
046
052
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
204
208
212
216
220
604
608
612
616
624
625
628
632
636
640
644
647
649
653
662
669
676
680
690
700
708
720
724
740

Malta
Turkĳe
Oekraïne
Wit-Rusland
Moldavië
Rusland
Georgië
Armenië
Azerbeidzjan
Kazachstan
Turkmenistan
Oezbekistan
Tadzjikistan
Kirgizië
Marokko
Algerĳe
Tunesië
Libië
Egypte
Libanon
Syrië
Irak
Iran
Israël
Westelĳke
Jordaanoever
en
Gazastrook
Jordanië
Saudi-Arabië
Koeweit
Bahrein
Katar
Verenigde Arabische Emiraten
Oman
Jemen
Pakistan
Sri Lanka
Myanmar (Birma)
Thailand
Vietnam
Indonesië
Filipĳnen
China
Noord-Korea
Hongkong

de

224
228
232
236
240
244
247
248
252
257
260
264
268
272
276
280
284
288
302
306
310
311
314
318
322
324
328
329
330
334
336
338
342
350
352
355
357
366
373
375
377
378
386
388
395

Sudan
Mauritanië
Mali
Burkina Faso
Niger
Tsjaad
Kaapverdië
Senegal
Gambia
Guinee-Bissau
Guinee
Sierra Leone
Liberia
Ivoorkust
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
Kameroen
Centraalafrikaanse Republiek
Equatoriaal-Guinee
Sao Tomé en Principe
Gabon
Congo (Republiek)
Congo (Democratische Republiek)
Rwanda
Burundi
St. Helena en onderhorigheden
Angola
Ethiopië
Eritrea
Djibouti
Somalië
Uganda
Tanzania
Seychellen en onderhorigheden
Brits gebied in de Indische Oceaan
Mozambique
Mauritius
Comoren
Mayotte
Zambia
Malawi
Zuid-Afrika
Lesotho

Zone 10
075

Rusland

NB: De derde landen zĳn die welke in Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46) zĳn bepaald.
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RICHTLĲN 2000/47/EG VAN DE RAAD
van 20 juli 2000
tot wĳziging van de Richtlĳnen 69/169/EEG en 92/12/EEG met betrekking tot de toekenning aan
Finland van tĳdelĳke kwantitatieve beperkingen op de invoer van bier
mogen vervoeren zonder daarbĳ opnieuw rechten
verschuldigd te zĳn, weshalve de gevolgen van de afwĳking zoveel mogelĳk dienen te worden beperkt.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 93,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(6)

Het is in dit verband dienstig de huidige kwantitatieve
beperking voor in andere lidstaten aangekocht bier
trapsgewĳs te verhogen opdat Finland zich geleidelĳk
aanpast aan de communautaire voorschriften zoals die
in de artikelen 8 en 9 van Richtlĳn 92/12/EEG zĳn
vervat en opdat de kwantitatieve beperkingen voor het
intracommunautaire verkeer uiterlĳk op 31 december
2003 volledig zĳn afgeschaft, zoals bepaald in artikel 26,
lid 1, van genoemde richtlĳn.

(7)

Finland heeft door de toegenomen particuliere invoer
van onder meer bier, met betrekking tot het alcoholbeleid en met betrekking tot het sociale en het volksgezondheidsbeleid, alsmede op het terrein van de openbare
orde problemen ondervonden.

(8)

Finland heeft om een afwĳking verzocht teneinde aan de
invoer van bier uit andere landen dan uit lidstaten een
grens van niet minder dan 6 liter te stellen.

(9)

Rekening dient te worden gehouden met de geografische
ligging van Finland, met de economische problemen
voor de Finse detailhandelaren in de grensgebieden en
met de aanzienlĳke opbrengstderving als gevolg van de
toegenomen invoer van bier uit andere landen dan uit
lidstaten.

(10)

Het is daarom dienstig Finland toe te staan een beperking toe te passen op de invoer van bier uit andere
landen dan uit lidstaten van niet minder dan 6 liter.

(11)

Het is dienstig deze afwĳkingsbepaling twee jaar langer
te handhaven dan de beperking voor bier dat andere
lidstaten in Finland wordt ingevoerd, teneinde de Finse
detailhandel de gelegenheid te bieden zich aan de nieuwe
situatie aan te passen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Op grond van artikel 26 van Richtlĳn 92/12/EEG van de
Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene
regeling voor accĳnsproducten, het voorhanden hebben
en het verkeer daarvan en de controles daarop (4), mag
Finland een kwantitatieve grens van 15 liter voor
bieraankoop uit andere lidstaten handhaven, zoals
bepaald in de Toetredingsakte van Oostenrĳk, Finland en
Zweden, welke hoeveelheid is vrĳgesteld van Finse belastingen.
Finland dient maatregelen te nemen om ervoor te
zorgen dat voor de invoer ervan uit derde landen geen
gunstiger voorwaarden gelden dan voor de invoer ervan
uit andere lidstaten.
Op grond van artikel 26 van Richtlĳn 92/12/EEG mag
Finland tot en met 31 december 2003 dezelfde beperkingen blĳven toepassen op de hoeveelheid goederen die
zonder verdere betaling van accĳns op zĳn grondgebied
mag worden binnengebracht, als die welke het op 31
december 1996 toepaste, waarbĳ die beperkingen geleidelĳk worden opgeheven.
Op grond van de artikelen 4 en 5 van Richtlĳn 69/
169/EEG van de Raad van 28 mei 1969 inzake de
harmonisatie van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen met betrekking tot de vrĳstellingen van
omzetbelastingen en accĳnzen die bĳ invoer worden
geheven in het internationale reizigersverkeer (5), mogen
in de persoonlĳke bagage van reizigers die uit andere
landen dan lidstaten komen, beperkte hoeveelheden
accĳnsproducten worden toegelaten, mits die invoer
geen handelskarakter draagt.
Artikel 26 van Richtlĳn 92/12/EEG wĳkt af van een
grondbeginsel van de interne markt, namelĳk het recht
van de burgers om goederen die zĳ voor eigen gebruik
hebben aangeschaft, door de gehele Gemeenschap te

(1) PB C 177 E 27.6.2000, blz. 93.
(2) Advies uitgebracht op 14 juni 2000 (nog niet verschenen in
Publicatieblad).
(3) Advies uitgebracht op 24 mei 2000 (nog niet verschenen in
Publicatieblad).
(4) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd
Richtlĳn 96/99/EG (PB L 8 van 11.1.1997, blz. 12).
(5) PB L 133 van 4.6.1969, blz. 6. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd
Richtlĳn 94/4/EG (PB L 60 van 3.3.1994, blz. 14).

het
het
bĳ
bĳ

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan artikel 5 van Richtlĳn 69/169/EEG wordt het volgende lid
toegevoegd:
„9.
In afwĳking van artikel 4, lid 1, mag Finland op de
invoer van bier uit andere landen dan uit lidstaten tot en
met 31 december 2005 een kwantitatieve grens van niet
minder dan 6 liter toepassen.”.
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Artikel 2
Aan artikel 26, lid 1, tweede alinea, van Richtlĳn 92/12/EEG
wordt de volgende zin toegevoegd:
„Finland verhoogt de kwantitatieve beperkingen voor bier
bĳ de inwerkingtreding van de Finse wetgeving ter uitvoering van artikel 5, lid 9, van Richtlĳn 69/169/EEG tot ten
minste 24 liter, op 1 januari 2000 tot ten minste 32 liter
en op 1 januari 2003 tot ten minste 64 liter.”.
Artikel 3
1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om vóór 1 november 2000
aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie hiervan
onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

29.7.2000

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zĳ op het onder deze richtlĳn
vallende gebied vaststellen.
Artikel 4
Deze richtlĳn treedt in werking op de derde dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 5
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 juli 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
F. PARLY
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RICHTLĲN 2000/52/EG VAN DE COMMISSIE
van 26 juli 2000
tot wĳziging van Richtlĳn 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen
tussen lidstaten en openbare bedrĳven
over de toepassing van het bepaalde in artikel 86 waakt
en passende richtlĳnen of beschikkingen tot de lidstaten
richt. Volgens de aan het Verdrag gehechte interpretatieve bepalingen in het protocol betreffende het
publiekeomroepstelsel in de lidstaten doen de bepalingen van het Verdrag geen afbreuk aan de bevoegdheid
van de lidstaten om te voorzien in de financiering van
de publieke omroep, voorzover deze financiering wordt
verleend aan omroeporganisaties voor het vervullen van
de publieke opdracht zoals toegekend, bepaald en georganiseerd door iedere lidstaat, en voorzover deze financiering de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de
mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet
zodanig verandert dat het gemeenschappelĳk belang zou
worden geschaad, waarbĳ rekening wordt gehouden met
de verwezenlĳking van de opdracht van deze publieke
dienst. Om over de toepassing van artikel 86 van het
Verdrag te kunnen waken, dient de Commissie over de
nodige informatie te beschikken. Dit brengt mee dat de
voorwaarden dienen te worden omschreven om tot
doorzichtigheid te komen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 86, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlĳn 80/723/EEG van de Commissie (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 93/84/EEG (2), legt de lidstaten de
verplichting op ervoor zorg te dragen dat de financiële
betrekkingen tussen overheden en openbare bedrĳven
doorzichtig zĳn. Op grond van Richtlĳn 80/723/EEG
dienen bepaalde financiële gegevens door de lidstaten te
worden bewaard en op verzoek aan de Commissie te
worden verstrekt, terwĳl andere gegevens in de vorm
van jaarlĳkse verslagen moeten worden overgelegd.

(2)

Verscheidene sectoren van de economie die in het
verleden door het bestaan van nationale, regionale of
plaatselĳke monopolies werden gekenmerkt, zĳn of
worden op grond van het Verdrag of door de wetgeving
van de lidstaten en van de Europese Gemeenschap
geheel of gedeeltelĳk voor mededinging opengesteld. Dit
proces heeft duidelĳk gemaakt dat het belangrĳk is
ervoor zorg te dragen dat de mededingingsregels van het
Verdrag op eerlĳke en doeltreffende wĳze in deze
sectoren worden toegepast en met name dat er geen
misbruik van een machtspositie is in de zin van artikel
82 van het Verdrag, noch staatssteun in de zin van
artikel 87 van het Verdrag, tenzĳ deze met de gemeenschappelĳke markt verenigbaar is. Dit laat de mogelĳke
toepassing van artikel 86, lid 2, van het Verdrag
onverlet.

(3)

De lidstaten verlenen in deze sectoren vaak bĳzondere of
uitsluitende rechten aan bepaalde ondernemingen of
kennen vergoedingen of een andere vorm van compensatie toe aan bepaalde ondernemingen die met het
beheer van diensten van algemeen economisch belang
belast zĳn. Deze ondernemingen concurreren dikwĳls
ook met andere ondernemingen.

(4)

Overeenkomstig artikel 86, leden 2 en 3, van het
Verdrag komt het in beginsel de lidstaten toe, bepaalde
ondernemingen met het beheer van welomschreven
diensten van algemeen economisch belang te belasten en
zorgt de Commissie over de juiste toepassing van dit
artikel.

(5)

In artikel 86, lid 1, van het Verdrag is bepaald dat de
lidstaten met betrekking tot openbare bedrĳven en
ondernemingen waaraan zĳ bĳzondere of uitsluitende
rechten verlenen, geen enkele maatregel mogen nemen
of handhaven welke in strĳd is met de regels van het
Verdrag. Artikel 86, lid 2, van het Verdrag is van toepassing op ondernemingen die met het beheer van diensten
van algemeen economisch belang belast zĳn. In artikel
86, lid 3, van het Verdrag is bepaald dat de Commissie

(1) PB L 195 van 29.7.1980, blz. 35.
(2) PB L 254 van 12.10.1993, blz. 16.

(6)

De complexe situaties die samenhangen met het feit dat
verschillende soorten openbare en particuliere ondernemingen bĳzondere of uitsluitende rechten hebben
verkregen of met het beheer van diensten van algemeen
economisch belang belast zĳn, alsook de reeks activiteiten die eenzelfde onderneming kan uitoefenen en de
uiteenlopende mate waarin markten in de verschillende
lidstaten zĳn geliberaliseerd, kunnen de toepassing van
de mededingingsregels en inzonderheid van artikel 86
van het Verdrag bemoeilĳken. Bĳgevolg is het noodzakelĳk dat de lidstaten en de Commissie kunnen
beschikken over gedetailleerde gegevens betredende de
financiën en de interne organisatie van deze ondernemingen en vooral over afzonderlĳke, betrouwbare rekeningen betreffende de verschillende activiteiten van
eenzelfde onderneming. Deze gegevens zĳn niet altĳd
beschikbaar of niet altĳd voldoende gedetailleerd of
betrouwbaar.

(7)

Deze rekeningen moeten inzicht geven in de scheiding
tussen de verschillende activiteiten, de met elke activiteit
verband houdende kosten en opbrengsten en de
methoden voor de toerekening van de kosten en
opbrengsten. Dergelĳke afzonderlĳke rekeningen moeten
beschikbaar zĳn voor zowel de producten of diensten
waarvoor de betrokken lidstaat de onderneming een
bĳzonder of uitsluitend recht heeft verleend of haar met
het beheer van een dienst van algemeen economisch
belang heeft belast, als voor elk ander product of elke
andere dienst waarvoor de onderneming werkzaam is.
De verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding is niet van toepassing op ondernemingen
waarvan de activiteiten beperkt zĳn tot het verstrekken
van diensten van algemeen economisch belang en welke
naast die diensten van algemeen economisch belang
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geen activiteiten uitoefenen. Het lĳkt onnodig een
gescheiden boekhouding te eisen op het gebied van de
diensten van algemeen economisch belang of van de
bĳzondere of uitsluitende rechten voorzover dit niet
noodzakelĳk is voor de juiste toerekening van de kosten
en opbrengsten tussen deze diensten en producten en
die welke buiten de werkingssfeer van de diensten van
algemeen economisch belang of de bĳzondere of uitsluitende rechten vallen.

(8)

(9)

(10)

Het aan de lidstaten opleggen van de verplichting ervoor
te zorgen dat de betrokken ondernemingen een dergelĳke gescheiden boekhouding voeren, is het geschiktste
middel om een eerlĳke en doeltreffende toepassing van
de mededingingsregels op deze ondernemingen te waarborgen. De Commissie heeft een mededeling over de
diensten van algemeen belang in Europa (1) vastgesteld,
waarin zĳ de betekenis van deze diensten beklemtoont.
Het is noodzakelĳk rekening te houden met de betekenis
van de betrokken sectoren, waarbĳ het om diensten van
algemeen belang kan gaan, met de sterke marktpositie
die de betrokken ondernemingen kunnen hebben, en
met de kwetsbaarheid van de opkomende mededinging
in de sectoren die worden vrĳgemaakt. Overeenkomstig
het evenredigheidsbeginsel is het voor de verwezenlĳking van de fundamentele doelstelling van doorzichtigheid noodzakelĳk en passend, voorschriften voor een
dergelĳke gescheiden boekhouding vast te stellen. Deze
richtlĳn gaat niet verder dan nodig is om de beoogde
doelstellingen overeenkomstig artikel 5, derde alinea,
van het Verdrag te verwezenlĳken.

In sommige sectoren leggen de door de Gemeenschap
vastgestelde bepalingen de lidstaten en bepaalde ondernemingen de verplichting op een gescheiden boekhouding te voeren. Het is noodzakelĳk voor alle economische activiteiten in de gehele Gemeenschap een gelĳke
behandeling te waarborgen en de verplichting tot het
voeren van gescheiden boekhouding tot alle vergelĳkbare situaties te doen uitstrekken. Deze richtlĳn dient
geen wĳziging te brengen in de specifieke regels die met
hetzelfde doel in andere communautaire bepalingen zĳn
neergelegd, en dient niet van toepassing te zĳn op de
activiteiten van de ondernemingen waarvoor die bepalingen gelden.

Gelet op de beperkte gevolgen voor de mededinging en
ter voorkoming van een buitensporige administratieve
belasting, is het thans niet noodzakelĳk aan ondernemingen met een totale netto-omzet van minder dan 40
miljoen EUR de verplichting tot het voeren van een
gescheiden boekhouding op te leggen. Het is thans ook
niet noodzakelĳk met betrekking tot de verstrekking van
bepaalde categorieën diensten de verplichting tot het
voeren van een gescheiden boekhouding op te leggen,
omdat deze slechts in beperkte mate een ongunstige
invloed op de handel tussen lidstaten kunnen hebben.
Deze richtlĳn dient alle andere regels betreffende het
verstrekken van informatie door de lidstaten aan de
Commissie onverlet te laten.

(1) PB C 281 van 26.9.1996, blz. 3.
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(11)

In gevallen waarin een onderneming na een open, doorzichtige en niet-discriminerende procedure bĳzondere of
uitsluitende rechten heeft verkregen of waarin de
compensatie voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang na een open, doorzichtige en
niet-discriminerende procedure is vastgesteld, lĳkt het
thans niet noodzakelĳk aan de betrokken ondernemingen de verplichting op te leggen een gescheiden
boekhouding te voeren.

(12)

In artikel 295 van het Verdrag is bepaald dat het Verdrag
de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten
onverlet laat. Bĳ de toepassing van de mededingingsregels mag zich geen ongerechtvaardigde discriminatie
tussen openbare en particuliere ondernemingen voordoen. Deze richtlĳn dient zowel op openbare als op
particuliere ondernemingen van toepassing te zĳn.

(13)

De administratieve gebiedsindeling verschilt van lidstaat
tot lidstaat. Deze richtlĳn dient in elke lidstaat voor de
overheden op alle niveaus te gelden.

(14)

Richtlĳn 80/723/EEG dient bĳgevolg dienovereenkomstig te worden gewĳzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlĳn 80/723/EEG wordt als volgt gewĳzigd:
1. De titel komt als volgt te luiden:
„Richtlĳn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980
betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen
tussen lidstaten en openbare bedrĳven en de financiële
doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen”.
2. De artikelen 1 en 2 komen als volgt te luiden:
„Artikel 1
1.
De lidstaten verschaffen volgens de in deze richtlĳn
vervatte regeling doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen overheden en openbare bedrĳven door
opening van zaken te geven over:
a) de rechtstreekse beschikbaarstellingen van openbare
middelen door overheden aan de betrokken bedrĳven;
b) de beschikbaarstellingen van openbare middelen door de
overheden via openbare bedrĳven of financiële instellingen;
c) de daadwerkelĳke
middelen.

besteding

van

deze

openbare

2.
Onverminderd de door de Gemeenschap vastgestelde
specifieke bepalingen dragen de lidstaten ervoor zorg, dat de
financiële en organisatorische structuur van elke tot het
voeren van een gescheiden boekhouding verplichte onderneming correct in de gescheiden boekhouding wordt weergegeven, zodat daaruit duidelĳk blĳkt:
a) welke kosten en opbrengsten met de verschillende activiteiten verband houden;
b) volgens welke methoden, tot in bĳzonderheden, de
kosten en opbrengsten aan de verschillende activiteiten
worden toegerekend.
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Artikel 2
1.

In deze richtlĳnen wordt verstaan onder:
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wordt bemoeilĳkt dezelfde activiteit binnen hetzelfde
geografische gebied onder in wezen gelĳkwaardige
voorwaarden uit te oefenen.

a) „overheden”: alle overheden, waaronder de staat, de regionale en plaatselĳke overheden alsmede alle andere territoriale overheden;

2.
Dominerende invloed wordt vermoed te kunnen
worden uitgeoefend, wanneer de overheden, al dan niet
rechtstreeks, ten aanzien van het bedrĳf:

b) „openbare bedrĳven”: elk bedrĳf waarover overheden
rechtstreeks of middellĳk een dominerende invloed
kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële
deelneming of de desbetreffende regels;

a) de meerderheid van het geplaatste kapitaal van dat
bedrĳf bezitten,

c) „openbare bedrĳven die werkzaam zĳn in de industriesector”: alle bedrĳven waarvan ten minste 50 % van de
totale jaaromzet in de industrie wordt behaald. Het gaat
hierbĳ om bedrĳven waarvan de werkzaamheden onder
sectie D — Industrie (met name subsectie DA tot en met
subsectie DN) van de statistische nomenclatuur van de
economische activiteiten in de Europese Gemeenschap
— NACE (rev. 1) (*) vallen;
d) „tot het voeren van een gescheiden boekhouding
verplichte onderneming”: elke onderneming waaraan een
lidstaat overeenkomstig artikel 86, lid 1, van het Verdrag
een bĳzonder of uitsluitend recht heeft verleend of die
overeenkomstig artikel 86, lid 2, van het Verdrag met
het beheer van een dienst van algemeen economisch
belang is belast en met betrekking tot deze dienst in
enigerlei vorm, waaronder een subsidie, ondersteuning of
compensatie, staatssteun ontvangt en die andere activiteiten uitoefent;
e) „verschillende activiteiten”: enerzĳds producten of diensten met betrekking tot welke aan een onderneming een
bĳzonder of uitsluitend recht is verleend, of alle diensten
van algemeen economisch belang waarmee een onderneming is belast, en, anderzĳds, elk ander afzonderlĳk
product met betrekking tot hetwelk of elke andere afzonderlĳke dienst met betrekking tot welke de onderneming
werkzaam is;
f) „uitsluitende rechten”: rechten die door een lidstaat aan
een onderneming worden verleend bĳ een wetgevend of
bestuursrechtelĳk besluit, waarbĳ voor die onderneming
het recht wordt voorbehouden binnen een bepaald
geografisch gebied een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen;
g) „bĳzondere rechten”: rechten die door een lidstaat aan
een beperkt aantal ondernemingen worden verleend bĳ
een wetgevend of bestuursrechtelĳk besluit waarbĳ
binnen een bepaald geografisch gebied;
— het aantal van deze ondernemingen die een dienst
mogen verrichten of een activiteit mogen uitoefenen,
op een andere wĳze dan volgens objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria, tot twee of meer
wordt beperkt,
— verscheidene concurrerende ondernemingen die een
dienst mogen verrichten of een activiteit mogen
uitoefenen, op een andere wĳze dan volgens deze
criteria worden aangewezen, of
— aan een onderneming of aan ondernemingen op een
andere wĳze dan volgens deze criteria wettelĳke of
bestuursrechtelĳke voordelen worden toegekend
waardoor enige andere onderneming aanzienlĳk

b) over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan
de door genoemd bedrĳf uitgegeven aandelen beschikken
of
c) meer dan de helft der leden van het orgaan van bestuur,
van beheer of van toezicht van genoemd bedrĳf kunnen
benoemen.
(*) PB L 83 van 3.4.1993, blz. 1.”.
3. In artikel 3 worden de woorden „artikel 1” vervangen
door de woorden „artikel 1, lid 1”.
4. Het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 3 bis
1.
Om de in artikel 1, lid 2, bedoelde doorzichtigheid
te waarborgen, nemen de lidstaten de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat voor elke tot het voeren van
een gescheiden boekhouding verplichte onderneming:
a) de interne rekeningen voor de verschillende activiteiten
gescheiden zĳn;
b) alle kosten en opbrengsten, op grond van consequent
toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen
inzake kostprĳsadministratie, correct worden toegerekend;
c) de beginselen inzake kostprĳsadministratie volgens
welke de gescheiden boekhouding wordt gevoerd,
duidelĳk zĳn vastgelegd.
2.
Lid 1 is slechts van toepassing op activiteiten die
niet onder de toepassing van specifieke door de Gemeenschap vastgestelde bepalingen vallen, en laat de verplichtingen die voor de lidstaten uit het Verdrag of uit deze
specifieke bepalingen voortvloeien, onverlet.”.
5. De artikelen 4 en 5 komen als volgt te luiden:
„Artikel 4
1.
Wat de in artikel 1, lid 1, bedoelde doorzichtigheid
betreft, vallen onder deze richtlĳn niet de financiële
betrekkingen tussen overheden en:
a) openbare bedrĳven, voor het verlenen van diensten
welke de handel tussen de lidstaten niet aanmerkelĳk
kunnen beïnvloeden;
b) centrale banken;
c) openbare kredietinstellingen wat betreft deposito's van
openbare middelen die door de overheden bĳ hen
tegen normale commerciële voorwaarden zĳn belegd;
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d) openbare bedrĳven waarvan de totale nettojaaromzet
minder dan 40 miljoen EUR heeft bedragen gedurende
de twee boekjaren voorafgaande aan het boekjaar
waarin de in artikel 1, lid 1, bedoelde beschikbaarstelling of besteding van middelen heeft plaatgevonden.
Voor openbare kredietinstellingen geldt als drempel
een balanstotaal van 800 miljoen EUR.
2.
Wat de in artikel 1, lid 2, bedoelde doorzichtigheid
betreft, is deze richtlĳn niet van toepassing op:
a) ondernemingen, met betrekking tot diensten waarvan
de levering de handel tussen lidstaten niet op merkbare wĳze ongunstig kan beïnvloeden;
b) ondernemingen waarvan de totale nettojaaromzet
minder dan 40 miljoen EUR heeft bedragen gedurende
de twee boekjaren voorafgaande aan enig jaar waarin
de onderneming een bĳzonder of uitsluitend recht
heeft genoten dat door een lidstaat overeenkomstig
artikel 86, lid 1, van het Verdrag is verleend of waarin
zĳ belast is met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang overeenkomstig artikel 86,
lid 2, van het Verdrag. Voor openbare kredietinstellingen geldt als drempel een balanstotaal van 800
miljoen EUR;
c) ondernemingen die voor een redelĳke periode met het
beheer van een dienst van algemeen economisch
belang belast zĳn, overeenkomstig artikel 86, lid 2,
van het Verdrag, indien de staatssteun in enigerlei
vorm, waaronder een subsidie, ondersteuning of
compensatie, die zĳ ontvangen, was vastgesteld ingevolge een open, doorzichtige en niet-discriminerende
procedure.
Artikel 5
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de
gegevens inzake de in artikel 1, lid 1, bedoelde financiële
betrekkingen gedurende vĳf jaar, gerekend vanaf het eind
van het boekjaar waarin de openbare middelen ter
beschikking van de betrokken openbare bedrĳven zĳn
gesteld, ter beschikking van de Commissie blĳven.
Wanneer evenwel de openbare middelen in een later
boekjaar worden gebruikt, vangt de termĳn van vĳf jaar
aan het einde van dat boekjaar aan.
2.
De lidstaten dragen ervoor zorg dat de in artikel 1,
lid 2, bedoelde gegevens betreffende de financiële en
organisatorische structuur van de ondernemingen gedu-
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rende vĳf jaar, gerekend vanaf het einde van het boekjaar
waarop de gegevens betrekking hebben, ter beschikking
van de Commissie blĳven.
3.
Op verzoek van de Commissie en voor het geval
dat zĳ zulks nodig acht, doen de lidstaten haar de in de
leden 1 en 2 bedoelde gegevens toekomen, alsmede de
eventueel ten behoeve van de oordeelsvorming nodige
gegevens, in het bĳzonder de nagestreefde doelstellingen.”.
6. In artikel 5 bis, lid 3, wordt het woord „ECU” vervangen
door het woord „EUR”.
7. In artikel 6, lid 1, worden de woorden „artikel 5, lid 2”
vervangen door de woorden „artikel 5, lid 3”.
Artikel 2
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 31 juli 2001
aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie
hiervan onverwĳld in kennis.
Artikel 1, lid 2, van Richtlĳn 80/723/EEG, zoals gewĳzigd
bĳ de onderhavige richtlĳn, is met ingang van 1 januari
2002 van toepassing.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van
die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 3
Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 26 juli 2000.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 juli 1999
betreffende steunmaatregelen van Frankrĳk ten gunste van Crédit agricole inzake de ontvangst en
de bewaring van de deposito's van notarissen in plattelandsgemeenten
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2147)
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/480/EG)
werden gesteld in de brief houdende inleiding van de
procedure; tevens kondigden de Franse autoriteiten aan
voornemens te zĳn medio 1998 een einde te maken aan
het recht van Crédit agricole om de deposito's van notarissen in ontvangst te nemen. Naar aanleiding van de
bekendmaking van de mededeling inzake de inleiding
van de procedure in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen (1) heeft Crédit agricole op 5 juni 1998
een brief aan de Commissie gezonden waarin met argumenten wordt betoogd dat de maatregelen waartegen de
procedure was ingeleid niet als staatssteun kunnen
worden aangemerkt. Op 22 september 1998 heeft de
Commissie een brief aan de Franse autoriteiten gezonden
waarin zĳ om aanvullende inlichtingen vroeg op basis
van hun antwoord van 9 april. De Franse autoriteiten
hebben bĳ schrĳven van 7 januari 1999 gevolg gegeven
aan dit verzoek om inlichtingen. De Commissie heeft op
25 januari opnieuw een brief gezonden aan de Franse
autoriteiten waarin zĳ bevestiging vraagt van de aangekondigde intrekking van de aan Crédit agricole verleende
rechten. De autoriteiten hebben haar bĳ schrĳven van 28
april 1999 in kennis gesteld van de dienstige maatregelen die zĳ bereid waren te nemen met het oog op de
intrekking per 1 april 2000 van de aan Crédit agricole
verleende rechten.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),
Na de belanghebbenden overeenkomstig genoemde artikelen te
hebben aangemaand hun opmerkingen te maken,
Overwegende hetgeen volgt:

I
PROCEDURE
(1)

(2)

Bĳ schrĳven van 22 januari 1998 heeft de Commissie de
Franse autoriteiten in kennis gesteld van haar besluit tot
inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het
Verdrag ten aanzien van de voordelen die de Franse staat
aan Crédit agricole heeft toegestaan in de vorm van de
aan deze instelling verleende uitsluitende rechten op de
deposito's van notarissen in plattelandsgemeenten. Deze
procedure is ingeleid naar aanleiding van een klacht van
de Association française des banques (AFB) en de
Chambre syndicale des banques populaire (CSBP) inzake
de rechten die de Franse staat heeft toegekend aan Crédit
agricole.
De Franse autoriteiten hebben hierop geantwoord bĳ
schrĳven van 9 april 1998 waarbĳ zĳ een dossier aan de
Commissie overlegden met antwoorden op de vragen die

II
CRÉDIT AGRICOLE — BESCHRĲVING VAN DE REGELING INZAKE DE DEPOSITO'S VAN NOTARISSEN
(3)

Vóór de in februari 1999 aangekondigde fusie van
Société Générale en Paribas was de groep Crédit agricole

(1) PB C 144 van 9.5.1998, blz. 6.
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de grootste Franse bankgroep en de vĳfde Europese
bankgroep (2). Het betreft een groep van onderlinge
maatschappĳen waarvan de eerste aan het eind van de
19e eeuw zĳn opgericht om tegemoet te komen aan de
financiële behoeften van landbouwers. De Caisse nationale du Crédit agricole (CNCA), die belast is met de
toewĳzing van onderlinge voorschotten tussen spaarkassen, werd in 1926 door de staat opgericht. De CNCA
werd in 1988 geprivatiseerd en de groep is sedert die tĳd
een volledig particuliere instelling, die voor 91 % in
handen is van de regionale landbouwkredietkassen en
voor 9 % van het personeel. De regionale kassen zĳn zelf
weer in handen van de lokale kredietkassen die ongeveer
5 miljoen leden tellen. De groep heeft zich ontwikkeld
tot een grote depositobank en algemene bank. Zĳ
beschikte eind 1997 over een netwerk van ongeveer
8 200 agentschappen en 9 200 steunpunten („groene
punten”), waarbĳ diensten gedelegeerd zĳn aan winkeliers die eenvoudige verrichtingen doen. Op het platteland is ongeveer 33 % van de bankagentschappen van
Crédit agricole, hetgeen veel meer is dan voor de drie
grote AFB-banken tezamen.
(4)

(5)

De groep Crédit agricole speelt nog altĳd een belangrĳke
rol in de financiering van de landbouw maar haar clientèle heeft zich sterk gediversifieerd en uitgebreid tot
andere categorieën van de bevolking en andere sectoren
van de economie. Tot 1990 had Crédit agricole het
monopolie voor de verstrekking van goedkope leningen
aan landbouwers, maar sedertdien zĳn deze rentesubsidies onderworpen aan de mededinging in het bankwezen.
Hoewel notarissen een vrĳ beroep uitoefenen, zĳn zĳ
openbare ambtenaren die aan welbepaalde, door de
overheid opgelegde regels zĳn onderworpen. In het
bĳzonder kunnen zĳ geen deposito's in bewaring nemen
die door hun cliënten worden verstrekt in verband met
transacties waarvoor een notariële akte moet worden
opgesteld: de staat verplicht de notarissen om deze
deposito's in bewaring te geven bĳ een beperkt aantal
instellingen. Deze gelden, die de notarissen tĳdelĳk in
bewaring hebben, zĳn hoofdzakelĳk afkomstig van nalatenschappen, onroerendgoedtransacties, de oprichting
van vennootschappen en de opbrengst van bedrĳfsbeëindigingen. Bĳ de inleiding van de procedure van artikel
88, lid 2, van het Verdrag had de Commissie, op basis
van de inlichtingen die haar door de klagers en de Franse
autoriteiten waren verstrekt, te kennen gegeven dat de
staat in 1972 (besluit van 25 augustus) de lĳst had
opgesteld van de instellingen die bevoegd zĳn om deposito's van minder dan drie maanden te ontvangen en in
bewaring te houden, waaronder de Caisse des dépôts et
consignations (CDC), de Franse postchequedienst en de
landbouwkredietkassen (voor gemeenten van minder
dan 5 000 inwoners). In 1973 heeft de staat de landbouwkredietkassen gemachtigd de deposito's van notarissen in gemeenten met minder dan 30 000 inwoners te
ontvangen (3).

(2) Classificatie volgens het rating-bureau Moody's, eind 1997.
(3) Met uitzondering van gemeenten die tussen 5 001 en 30 000 inwoners tellen en deel uitmaken van agglomeraties met meer dan
50 000 inwoners alsook gemeenten die gelegen zĳn in voor ontwikkeling in aanmerking komende plattelandsgebieden en gebieden met
een bergstreekeconomie en deel uitmaken van agglomeraties met
meer dan 50 000 inwoners.
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(6)

Voor deze deposito's ontvangen de notarissen een
provisie (4) van 1 %. Zoals de Commissie bĳ de inleiding
van deze procedure eveneens heeft benadrukt, was aan
deze toegang tot goedkope financiële middelen tot 1990
geen enkele tegenprestatie verbonden voor Crédit agricole. In 1990 werd het FAC opgericht, een fonds voor
de vermindering van de financiële lasten van landbouwers (op basis van een overeenkomst tussen de staat en
Crédit agricole van 26 september 1990), waaraan Crédit
agricole een bĳdrage heeft betaald van 500 miljoen FRF
in 1991 en 1992, 600 miljoen FRF in 1993 en 500
miljoen FRF in 1994 en 1995. In 1996 hebben de
overheid en Crédit agricole overeenstemming bereikt
over de voortzetting van deze bĳdrage aan het FAC voor
een bedrag van 1 miljard FRF voor de jaren 1996-1999.
Het FAC wordt gefinancierd door de regionale kassen
van Crédit agricole naar verhouding van de middelen die
worden verkregen uit het beheer van de deposito's van
notarissen. Het fonds verleent rentesubsidies (met name
aan jonge landbouwers) alsmede zogenaamde consolidatieleningen, en financiert schuldkwĳtscheldingen, in het
bĳzonder om bedrĳfsbeëindigingen te vergemakkelĳken.
Crédit agricole kan de middelen van het FAC volledig
vrĳ beheren overeenkomstig deze criteria.

(7)

Bĳ de inleiding van deze procedure heeft de Commissie
geoordeeld dat de toekenning aan Crédit agricole van het
exclusieve recht om de deposito's van notarissen in
ontvangst te nemen en te bewaren:
— de mededinging vervalste in een mate die het
handelsverkeer tussen de lidstaten van de Gemeenschap ongunstig kan beïnvloeden;
— Crédit agricole een voordeel bood dat zĳ niet zou
hebben genoten onder marktomstandigheden;
— een beroep op staatsmiddelen inhield.

(8)

Op grond van het voorgaande heeft de Commissie
geconcludeerd dat de bewuste maatregelen wellicht
aanzienlĳke steunelementen bevatten in de zin van
artikel 87 van het Verdrag. Op grond van de informatie
waarover de Commissie destĳds beschikte, was zĳ tot de
slotsom gekomen dat de betrokken steun mogelĳk
nieuwe steunmaatregelen waren in de zin van het
Verdrag en dat derhalve de procedure van artikel 88, lid
2, van het Verdrag diende te worden ingeleid voor het
onderzoek van deze maatregelen.

(9)

De argumenten van de klagers (AFB en CSBP) zĳn
uiteengezet in de bekendmaking van de inleiding van
deze procedure (5).
III
OPMERKINGEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

(10)

Afgezien van de opmerkingen van Crédit agricole heeft
de Commissie geen andere opmerkingen van belanghebbenden ontvangen in het kader van deze procedure.

(4) Deze provisie is in feite een jaarlĳks rentetarief van 1 %, dat prorata
temporis wordt toegepast op de uitstaande bedragen van de
deposito's. Zo zal over een gemiddeld uitstaand bedrag van 20
miljard FRF over een jaar in totaal 200 miljoen aan provisies aan
notarissen worden uitgekeerd.
5) Zie voetnoot 1.
(

29.7.2000
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Net als de Franse autoriteiten heeft Crédit agricole:

dergelĳke verplichte vergoeding het in het nationale
recht erkende discretionaire karakter van de financiële
steun van de staat op losse schroeven zou zetten, alsook
het principe dat aan administratieve handelingen geen
marktwaarde kan worden toegekend. Crédit agricole
betwistte ook dat in het Gemeenschapsrecht de verplichting bestaat om de rechten die door de staat aan Crédit
agricole worden verleend, te vergoeden.

— benadrukt dat de landbouwkredietkassen vanaf 1930
gemachtigd waren de deposito's van notarissen in
ontvangst te nemen en dat er geen sprake is van
uitsluitende rechten aangezien de CDC en de Franse
postchequedienst in aanmerking komen voor dergelĳke deposito's op het hele grondgebied, met inbegrip van plattelandsgebieden;
— betoogd dat de deposito's van notarissen niet als
staatsmiddelen konden worden beschouwd en dat er
derhalve geen sprake is van staatssteun als bedoeld in
artikel 87;

(14)

Crédit agricole betoogde dat zĳ, gezien de eisen die aan
deze regeling zĳn verbonden, hoe dan ook zou zĳn
gekozen door de overheid, ongeacht de lĳst van financiële instellingen die in aanmerking komen voor de
deposito's van notarissen.

(15)

Crédit agricole benadrukte dat in het arrest van de
Franse Raad van State van 27 maart 1997 de bepalingen
inzake de deposito's van notarissen niet alleen als
verenigbaar met artikel 82 maar ook met artikel 86 van
het Verdrag worden bevonden en dat zĳ derhalve niet
onverenigbaar kunnen zĳn met artikel 87 van het
Verdrag. Crédit agricole voerde met name aan dat de
banken die deel uitmaken van AFB, kennelĳk pas een
vergelĳkbare garantie met die van Crédit agricole konden
bieden met de goedkeuring op 8 februari 1994 van een
verordening van AFB waarbĳ werd bepaald dat de deposito's van notarissen, ingeval van een eventueel faillissement van een van de bĳ AFB aangesloten banken,
volledig zouden worden terugbetaald.

(16)

Crédit agricole vond voorts dat de Commissie de hypothetische steun verward heeft met het voordeel van de
steun. Zĳ onderstreepte met name dat de Commissie bĳ
haar beoordeling van het voordeel dat Crédit agricole
ontleent aan het in ontvangst nemen en de bewaring van
de deposito's van notarissen, geen rekening had
gehouden met het „natuurlĳke” marktaandeel van Crédit
agricole op het Franse platteland (bĳ openstelling van de
regeling voor andere banken) noch met het marktaandeel dat haar momenteel wordt onthouden in stedelĳke
gebieden. Uitgaande van het natuurlĳke marktaandeel
dat zĳ meent te hebben bĳ de deposito's van notarissen
indien de regeling zou worden opengesteld, heeft Crédit
agricole het bedrag van de deposito's die bĳ haar in
bewaring zouden worden gegeven, berekend op 12,1
miljard FRF. Aangezien in 1996 het uitstaande bedrag
van de deposito's 21 miljard FRF bedroeg, beloopt het
extra bedrag dat Crédit agricole aan haar uitsluitende
rechten te danken heeft, slechts 9 miljard FRF. Dit
bedrag viel volgens de bank te verwaarlozen in vergelĳking tot het totale bedrag van de deposito's bĳ de bank.

(17)

Gezien de controleverplichtingen waaraan de boekhouding van notarissen is onderworpen, achtte Crédit agricole het onverenigbaar met het streven naar een veilige
regeling dat de deposito's van notarissen bĳ buitenlandse
vestigingen kunnen worden geplaatst.

(18)

Ten slotte voerde Crédit agricole aan dat steun aan de
landbouw in de vorm van goedkope kortlopende
leningen gerechtvaardigd was om redenen van algemeen
belang.

— nadrukkelĳk gewezen op de openbare dienstverplichtingen van notarissen en de wettelĳke beperkingen
van de onderhavige regeling;
— verklaard dat de administratieve kosten van de deposito's van notarissen ongeveer 1,77 % van het
uitstaande bedrag beliepen;
— gewezen op het plafond dat tot in februari 1997
voor kortlopende kredieten aan de landbouw
bestond en dat volgens haar was opgelegd als tegenprestatie voor de deposito's van notarissen;
— herinnerd aan de oprichting van het FAC en het feit
dat zĳ sedert de oprichting ervan in 1990 hierin een
bedrag van 3,9 miljard FRF heeft ingebracht dat gefinancierd wordt naar verhouding van de middelen die
worden verkregen uit de deposito's van notarissen;
— betwist dat het handelsverkeer tussen de lidstaten
ook maar enigszins wordt verstoord, aangezien het
om een plaatselĳke clientèle in plattelandsgebieden
gaat en aangezien de bedragen van de bewuste deposito's gering zĳn en slechts een miniem bedrag
uitmaken van de totale uitstaande deposito's in
Frankrĳk.
(12)

(13)

Crédit agricole heeft erop gewezen dat de deposito's van
notarissen uitsluitend bĳ de regionale kassen in bewaring
werden gegeven. Zĳ vond dat de Commissie feitelĳke en
rechtens een fout had gemaakt door bĳ de inleiding van
de onderhavige procedure het hele netwerk van regionale kassen en de CNCA aan te merken als de economische eenheid die mogelĳk steun had ontvangen in het
kader van de regeling inzake de deposito's van notarissen. Crédit agricole verklaarde dat zĳ internationaal
gezien niet erg ontwikkeld was en voerde aan dat met de
middelen uit de deposito's van notarissen in geen geval
haar internationale expansie, d.w.z. die van de CNCA,
kon worden gefinancierd aangezien deze deposito's juist
bĳ de regionale kassen van de groep in bewaring worden
gegeven. Zĳ verklaarde dat de geldmiddelen waartoe de
deposito's van notarissen behoren, alleen opgenomen
werden op de balans van de regionale kassen. De overschotten van de regionale kassen, waarin de deposito's
van de notarissen zĳn inbegrepen, worden weliswaar bĳ
de CNCA ondergebracht, maar tegen marktvoorwaarden
zonder dat laatstgenoemde hieraan enig voordeel
ontleent.
Crédit agricole was het niet eens met de zienswĳze dat
het feit dat de staat, door van enige vergoeding voor de
deposito's van notarissen af te zien als gevolg van deze
regeling inkomsten derft, staatssteun behelst; zĳ voerde
aan dat er tal van overheidsinterventies zĳn waarbĳ een
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autoriteiten op de geografische spreiding van Crédit agricole op het platteland, waar het veruit het belangrĳkste
banknetwerk is met vandaag de dag nog altĳd circa 34 %
van de bankagentschappen. 64 % van de permanente
bankagentschappen van Crédit agricole zĳn op het platteland gevestigd. In de derde plaats hebben de autoriteiten gewezen op de zekerheid die Crédit agricole biedt
voor de deposito's van notarissen, dankzĳ een ongelimiteerd, preventief garantiestelsel dat berust op de solidariteit van alle regionale kassen en de CNCA, waardoor het
onwaarschĳnlĳk wordt dat een regionale kas in gebreke
blĳft dankzĳ het stelsel van interne garanties binnen de
groep, en waardoor de fondsen van de notarissen in hun
geheel gewaarborgd zĳn.

IV
OPMERKINGEN VAN FRANKRĲK
(19)

In een brief van 9 april 1998 aan de Commissie hebben
de Franse autoriteiten hun opmerkingen gemaakt als
antwoord op de vragen die de Commissie bĳ de inleiding van de onderhavige procedure heeft gesteld.
a) Oorsprong van de aan Crédit agricole verleende rechten

(20)

(21)

De Franse autoriteiten hebben in een brief van 9 april
1998 verklaard dat de aan Crédit agricole verleende
mogelĳkheid om de deposito's van notarissen van
minder dan drie maanden te ontvangen en te bewaren,
voorzien is in een wetstekst van 9 maart 1953, die geen
restricties bevatte voor de deposito's van notarissen. Bĳ
het besluit van de minister van Justitie van 25 augustus
1972 en het aanvullend besluit van 7 juni 1973 werden
hieraan beperkingen gesteld, aldus de Franse autoriteiten,
in die zin dat deze rechten beperkt werden tot de deposito's van minder dan drie maanden in plattelandsgebieden.
Aangezien de Commissie de Franse autoriteiten bĳ
schrĳven van 22 september 1998 had verzocht om
bewĳsstukken over te leggen waaruit blĳkt dat de aan
Crédit agricole verleende, uitsluitende rechten van voor
de inwerkingtreding van het Verdrag dateren, hebben
deze autoriteiten op 7 januari 1999 het volgende aan de
Commissie toegezonden:

(23)

b) Redenen en oogmerken die ten grondslag liggen aan het
besluit van de Franse staat om het recht op ontvangst en
bewaring van de deposito's van notarissen in het leven te
roepen en te handhaven
(22)

De Franse autoriteiten verklaarden dat de onderhavige
regeling was ingegeven door drie motieven: het specifieke karakter van het notarisberoep en de noodzaak van
een doeltreffende controle hierop; de toegankelĳkheid
van bankdiensten voor notarissen in plattelandsgebieden; de absolute veiligheid van de ontvangen
middelen. Zĳ herinnerden eraan dat notarissen een
openbaar ambt vervullen in het kader van een vrĳ
beroep. Zĳ wezen er met name op dat notarissen aan
een bĳzondere controle zĳn onderworpen en dat hun
boekhouding als openbaar geschrift is aangemerkt door
het Franse Hof van Cassatie in een arrest van 19
november 1914. In de tweede plaats wezen de Franse

De Franse autoriteiten hebben voorts, zoals de
Commissie bĳ de inleiding van de procedure had opgemerkt, gewezen op de oprichting in 1990 van een fonds
voor de vermindering van de financiële lasten van landbouwers, die volgens hen een „tegenprestatie” was voor
de depositoregeling voor notarissen. De dotaties die
Crédit agricole aan dit fonds deed uit de opbrengst van
de ontvangst van de deposito's van notarissen,
bedroegen van 1990 tot 1999 3,6 miljard FRF; daarnaast zĳn nog eens 300 miljoen FRF onttrokken aan de
opbrengst van de deposito's van notarissen ten gunste
van het nationale rampenfonds voor de landbouw.

c) Evolutie van de deposito's
(24)

— een afschrift van het besluit van de minister van
Justitie van 9 maart 1953 waarin eraan wordt herinnerd dat de zogenaamde „vrĳe” fondsen van de notarissen (afgezien van die van meer dan drie maanden
die aan de CDC moeten worden overgemaakt) op
grond van haar eerdere circulaire van 1930, bĳ
verschillende instellingen, waaronder de landbouwkredietkassen, konden worden gedeponeerd;
— een kopie van een circulaire van het Ministerie van
Justitie van 24 december 1930 waaruit blĳkt dat
Crédit agricole reeds sedert 1924 tot de instellingen
behoorde die in aanmerking kwamen voor de deposito's van notarissen.

29.7.2000

De Franse autoriteiten hebben een overzicht ingediend
van de uitstaande bedragen van de deposito's van notarissen bĳ Crédit agricole vanaf 1973, waaruit blĳkt dat
deze bedragen tussen 1973 en 1997 varieerden van
15,6 tot 25,4 miljard FRF (in franken van 1997) en dat
dit bedrag, conjunctuurcycli daargelaten, opmerkelĳk
stabiel is gebleven in deze periode. In 1997 was dit 19,6
miljard FRF (gemiddelde waarde).

d) Kosten van het beheer van de deposito's van notarissen
(25)

In antwoord op de vraag van de Commissie bĳ de
inleiding van de procedure naar de kosten van het
beheer van de deposito's van notarissen, deelden de
Franse autoriteiten mede dat deze in 1997 ongeveer
1,77 % van het uitstaande bedrag beliepen. Deze kosten
waren volgens hen als volgt samengesteld:
i) 0,29 % aan administratiekosten voor depositotransacties en transacties die verband houden met de betaalmiddelen, zoals bĳ elke zakelĳke rekening;
ii) 1,49 % aan extra kosten die verband houden met de
bĳzondere kenmerken van het beheer van notarisrekeningen, waaronder:
— 0,11 % aan extra kosten voor bepaalde specifieke
verrichtingen;
— 0,96 % in verband met de uitsluiting van de
gebruikelĳke voorschriften inzake kapitaalbewegingen;
— 0,42 % aan specifieke personeelskosten.
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Volgens de Franse autoriteiten hebben deze kosten waarschĳnlĳk in de loop der tĳd een dalende tendens
vertoond als gevolg van productiviteitsstĳgingen bĳ
Crédit agricole in het algemeen en in het bĳzonder bĳ
dit soort activiteiten. Daarom zouden deze kosten in het
verleden hoger zĳn geweest.

februari 1997. Zĳ onderstreepten dat sedertdien dankzĳ
de lage rentetarieven waarvan de Franse economie profiteerde, er minder behoefte was aan een specifiek
beschermingsmechanisme voor de landbouw.
f) Gemiddelde kosten van de middelen van Crédit agricole
(27)

e) Beperking door Crédit agricole van de kosten van kortlopende financiering aan de landbouw
(26)

L 193/83

Afgezien van de recente dotaties aan het FAC wezen de
autoriteiten er in hun brief van 9 april 1998 op dat de
netto-opbrengst van het beheer van de deposito's van
notarissen op het platteland bĳ Crédit agricole van
oudsher werd aangewend om de kosten van kortlopende
financiering aan de landbouw te drukken. Deze financiering werd tot in 1981 verstrekt tegen tarieven die bĳ
besluit van de ministers van Landbouw en Economie
werden vastgesteld. Naderhand zĳn deze tarieven vastgesteld door de CNCA binnen een fluctuatiemarge van
± 30 % van de gemiddelde maandrente op de geldmarkt.
Deze regeling waarbĳ de tarieven voor kortlopende
financiering laag werden gehouden, is volgens de autoriteiten pas recentelĳk afgeschaft bĳ een decreet van 3

In antwoord op het verzoek dat de Commissie bĳ de
inleiding van de procedure had gedaan, dienden de
Franse autoriteiten berekeningen in waaruit bleek dat
tĳdens het afgelopen decennium de gemiddelde kosten
van de middelen van Crédit agricole gedaald waren van
[...] % (*) in 1987 tot [...] % (*) in 1996 en dat deze
voortdurend binnen deze marge waren gebleven.
g) Gebruik van de dotaties aan FAC

(28)

De Franse autoriteiten hebben de Commissie in hun
brief van 9 april 1998 nadere informatie verstrekt over
de jaarlĳkse dotaties aan het FAC en het gebruik ervan.

(29)

Zĳ hebben meegedeeld welke middelen vanaf de oprichting aan het FAC ter beschikking zĳn gesteld en hoe
deze zĳn aangewend:

TABEL 1

Dotaties aan het FAC en besteding van de middelen
(in miljoen FRF)

Sanering van de schulden van landbouwers
— bekostiging rentebetalingen
— consolidatieleningen
— schuldkwĳtscheldingen
— overgedragen middelen

1991

1992

1993

1994

1995

1996

TOTAAL

600
295
86
219

394
213
45
136

564
410
46
108

494
340
51
103

467
324
45
93
5

197
160
17
15
5

2 716
1 742
290
674
10

40

8

33

203

284

604

502

500

400

3 000

Andere financiële steun
(noodsituaties in de landbouw)
TOTAAL

600

394

Bron: Franse autoriteiten.

(30)

De Franse autoriteiten verklaarden dat enerzĳds deze middelen ten goede kwamen aan de sanering
van de schulden van landbouwers die cliënt waren bĳ Crédit agricole, en dat anderzĳds middelen van
het FAC werden aangewend voor specifieke maatregelen, in het bĳzonder dotaties aan het nationale
rampenfonds voor de landbouw. De autoriteiten wezen erop dat de prioriteiten van het FAC jaarlĳks
in overleg tussen Crédit agricole en de staat werden vastgesteld. Zĳ oordeelden dat aan deze regeling
taken van algemeen belang ten gunste van de landbouw waren gekoppeld en dat de landbouwers die
cliënt zĳn bĳ Crédit agricole, en niet de bank zelf, de begunstigden waren van het FAC. Zĳ
rechtvaardigden deze maatregelen met het argument dat ongeveer 80 % van de bankschulden van
landbouwers bĳ Crédit agricole uitstonden. Voorts onderstreepten zĳ dat financiële middelen voor
dezelfde doeleinden ter beschikking waren gesteld van andere banken, die een jaarlĳkse dotatie van
20 miljoen FRF ontvangen.

(31)

De Franse autoriteiten oordeelden dat de maatregelen van het FAC geen substituut vormden voor het
voorzieningenbeleid van Crédit agricole aangezien voor de dubieuze en litigieuze schuldvorderingen
van de regionale landbouwkredietkassen in de loop der jaren slechts 15 tot 19 % van de dotaties aan
(*) Zakengeheim.
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het FAC zĳn aangewend, waarbĳ 10 % van de financiële steunmaatregelen geschiedden in de vorm
van schuldkwĳtscheldingen, terwĳl het merendeel van de middelen werd toegekend naargelang de
situatie in de verschillende landbouwsectoren en ten behoeve van jonge starters in de landbouw. Het
gemiddelde steunbedrag per landbouwer (ongeveer 6 000 FRF) is bescheiden en heeft volgens de
autoriteiten sociale oogmerken.
h) Algemene opmerkingen over de regeling voor de deposito's van notarissen
(32)

De Franse autoriteiten betwistten dat de deposito's van notarissen het karakter van staatsmiddelen
zouden hebben en de concurrentie zouden vervalsen, zoals de Commissie bĳ de inleiding van deze
procedure verklaarde. Met name betwistten zĳ dat de regeling een inkomstenderving betekende voor
de staat omdat er geen marktwaarde kan worden toegekend aan administratieve handelingen.
Daarom betwistten zĳ dat het stelsel van uitsluitende rechten op de deposito's van notarissen
steunelementen behelst. Voorts oordeelden zĳ dat de regeling niet van dien aard was dat het
handelsverkeer tussen de lidstaten daardoor nadelig zou worden beïnvloed.

(33)

De Franse autoriteiten voerden voorts aan dat de depositoregeling was ingevoerd teneinde op het
platteland tegemoet te komen aan de eisen van algemeen belang die met name voortvloeien uit het
notarisberoep.

(34)

Ten slotte beriepen de Franse autoriteiten zich op een arrest van de Franse Raad van State van 27
maart 1997 op grond waarvan de depositoregeling voor notarissen niet in strĳd zou zĳn met artikel
82 van het Verdrag.
i) Toekomst van de regeling voor de deposito's van notarissen

(35)

In hun brief van 9 april 1998 aan de Commissie kondigden de Franse autoriteiten aan dat de
depositoregeling voor notarissen vóór de zomer van 1998 zou worden herzien met het doel alle
deposito's van notarissen, ongeacht de looptĳd ervan, bĳ de Caisse des dépôts et consignations onder
te brengen: aldus zou Crédit agricole het financiële voordeel verliezen dat zĳ te danken heeft aan de
opbrengst van de ontvangst van de deposito's van notarissen (zie hierna overweging 61, betreffende
de toezeggingen van de Franse autoriteiten in hun brief van 28 april 1999).
V
BEOORDELING VAN DE STEUNMAATREGELEN

V.1. Steungehalte van de onderhavige maatregelen
a) De door de maatregelen begunstigde onderneming
(36)

In haar antwoord op de inleiding van deze procedure betoogde Crédit agricole dat de Commissie een
feitelĳke en juridische fout had begaan door alle entiteiten van de groep Crédit agricole als een enkele
steunontvanger te beschouwen, te weten Crédit agricole.

(37)

De Commissie merkt het volgende op:
— hoewel de groep Crédit agricole specifieke kenmerken heeft, met name op plaatselĳk niveau
dankzĳ haar status van onderlinge maatschappĳ, en hoewel elke landbouwkredietkas autonomie
lĳkt te genieten bĳ het beheer, is de groep niettemin een economische entiteit die een coherent
geheel vormt. Zo wordt in het verslag van Crédit agricole over 1997 gesproken van een
verenigde en gedecentraliseerde groep die op een drielagige structuur (plaatselĳke kassen, regionale kassen en nationale kas) berust en die derhalve over een financiële draagkracht beschikt die
in zĳn geheel moet worden bezien. In het jaarverslag over 1997 wordt opgemerkt dat de
belangengemeenschap die de plaatselĳke en regionale kassen en de nationale kas met elkaar
verbindt, Crédit agricole in staat stelt jaarrekeningen voor te leggen die representatief zĳn voor
haar economische situatie en vergelĳkbaar zĳn met de geconsolideerde jaarrekeningen van andere
grote bankgroepen. Het lĳdt daarom geen enkele twĳfel voor de Commissie, noch voor de
gesprekspartners en partners van Crédit agricole of voor de financiële markten, dat Crédit
agricole alle juridische en economische kenmerken heeft om als één enkele onderneming te
worden gedefinieerd. De geconsolideerde jaarrekeningen, met een geconsolideerde balans van
2,514 miljard FRF op 31 december 1997, vormen de basis voor de notering die de ratingbureaus
aan de groep hebben toegekend: op 31 december 1997 werd de kredietwaardigheid van de
geconsolideerde groep als AA (Standard & Poor's) en AA1 (Moody's) geclassificeerd. De rating
van een groep en vooral van een financiële instelling is bepalend voor de voorwaarden voor haar
toegang tot de financiële markten en is dus een belangrĳke kostenfactor die haar kan bevoordelen
of benadelen in de concurrentiestrĳd met ondernemingen van dezelfde sector;
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— Crédit agricole heeft in het kader van deze procedure één enkel memorandum met opmerkingen
ingediend, dat mede ondertekend is door de directeur-generaal van de Fédération nationale de
Crédit agricole en de adjunct-directeur-generaal van de CNCA. Dit is het antwoord dat namens
Crédit agricole is ingediend. Indien de CNCA zich niet geviseerd achtte door de onderhavige
procedure, dan kan de Commissie moeilĳk inzien waarom zĳ het noodzakelĳk heeft geacht om
hoofdelĳk en gezamenlĳk met de Fédération nationale du Crédit agricole opmerkingen in te
dienen;
— de Franse autoriteiten onderstreepten dat een van de redenen waarom Crédit agricole in aanmerking kwam voor de deposito's van notarissen verband hield met de zekerheid die geboden werd
door hoofdelĳke garantie van de gezamenlĳke regionale kassen en de CNCA.
(38)

Op grond van het bovenstaande, waaruit ondubbelzinnig blĳkt dat de groep Crédit agricole als een
onderneming moet worden beschouwd, ziet de Commissie derhalve geen enkele reden tot wĳziging
van haar oordeel ten aanzien van de begunstigde van de uitsluitende rechten op de deposito's van
notarissen, d.w.z. Crédit agricole als groep (zie het arrest van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen in zaak 383/82, Intermills (6)). De vraag hoe de voordelen die de groep ontleent
aan de uitsluitende rechten op de deposito's van notarissen binnen de groep moeten worden
toegerekend, is van secundair belang voor de Commissie, die hierop niet nader hoeft in te gaan in het
kader van de procedure.
b) Het karakter van staatsmiddelen van de door notarissen in ontvangst genomen middelen

(39)

Zoals de Franse autoriteiten hebben opgemerkt, zĳn notarissen openbare ambtenaren wier beroep
strikt gereglementeerd is door de overheid. Met name wezen zĳ op een uitspraak van het Hof van
Cassatie waarin de strikt gereglementeerde boekhouding van notarissen gelĳkgesteld wordt met een
openbaar geschrift. Op grond hiervan zĳn de Franse autoriteiten in hun brief van 9 april 1998 tot de
slotsom gekomen dat uit alle geldende wettelĳke bepalingen blĳkt dat „de middelen die bĳ notarissen
in bewaring zĳn gegeven, geen gewone fondsen zĳn. De regelgeving voor de deposito's van
notarissen kan derhalve niet uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van de regels voor het
bankwezen, maar moet ook worden bezien vanuit het algemeen belang.”. Uit de informatie die de
autoriteiten in het kader van deze procedure hebben verstrekt, blĳkt duidelĳk dat in officiële akten
van de overheid herhaaldelĳk is bevestigd dat Crédit agricole, op welbepaalde voorwaarden, in
aanmerking komt voor de deposito's van notarissen.

(40)

De Commissie is derhalve volledig bĳ machte om te bevestigen wat zĳ bĳ de inleiding van de
procedure had verklaard, namelĳk dat:
— het discretionaire optreden van de staat, in de vorm van de toekenning van de betrokken
uitsluitende rechten, rechtstreeks middelen verschaft aan Crédit agricole;
— de staat een directieve controle uitoefent op de toewĳzing van middelen bestaande uit de
verplichte deposito's van notarissen, die als openbare ambtenaren aan het overheidsgezag onderworpen zĳn.

(41)

Derhalve mag op grond van het voorgaande worden geconcludeerd dat de depositoregeling voor
notarissen betrekking heeft op middelen die als staatsmiddelen moeten worden aangemerkt. Het feit
dat, zoals de Franse autoriteiten hebben opgemerkt, in de genoemde jurisprudentie van het Franse
Hof van Cassatie de boekhouding van notarissen gelĳkgesteld wordt met een openbaar geschrift,
bevestigt deze zienswĳze.

(42)

In het kader van de procedure hebben de autoriteiten feiten aangevoerd die als een tegenprestatie
konden worden gezien: deze zou in mindering moeten worden gebracht op de opbrengst die Crédit
agricole ontleent aan de deposito's van notarissen en zou het voordeel teniet doen dat voor Crédit
agricole verbonden is aan het nagenoeg gratis in ontvangst nemen van de deposito's van notarissen.
Deze feiten mogen niet gezien worden als een ontkrachting van het feit dat met de bewuste regeling
staatsmiddelen gemoeid zĳn.
c) Voordeel voor Crédit agricole en steungehalte van de onderhavige maatregelen

(43)

Zoals de Commissie bĳ de inleiding van de procedure heeft verklaard omvat het begrip steun niet
alleen positieve prestaties zoals de subsidie zelf, doch ook overheidsmaatregelen welke, in verschillende vormen, de lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken en
tot identieke gevolgen leiden als subsidies (zie arrest van het Hof van Justitie in zaak C-387/92,
Banco exterior de España (7)).

(6) Jurisprudentie 1984, blz. 3809, punt 11.
(7) Jurisprudentie 1994, blz. I-902, punt 13.
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(44)

Voorts had de Commissie bĳ de inleiding van de procedure opgemerkt dat de staat, door af te zien
van iedere vergoeding voor de deposito's van notarissen (afgezien van de provisie van 1 % voor de
notaris) inkomsten derfde die hĳ had kunnen verkrĳgen uit de onderhavige regeling. Indien namelĳk
de regeling volgens de normale handelsvoorwaarden was vastgesteld, had de staat vanaf het begin
een vergoeding kunnen verkrĳgen voor de onderhavige deposito's. Hĳ had ook een prĳs kunnen
bedingen (rentetarief voor de deposito's) die regelmatig zou worden herzien om rekening te houden
met de ontwikkeling van de rentetarieven en de productiviteitsstĳgingen in de banksector en in de
instellingen die in aanmerking komen voor de onderhavige regeling. Deze herziening zou gepaard
kunnen gaan met een uitnodiging tot inschrĳving aan de verschillende bankinstellingen teneinde de
meest concurrerende onder hen te selecteren, op voorwaarde dat zĳ aan minimale prudentiële eisen
voldoen ter waarborging van de zekerheid van de deposito's, zodat de staat meer ontvangt aan
rentevergoedingen.

(45)

De vergoeding van de extra deposito's die Crédit agricole ontvangt dankzĳ de door de staat verleende
uitsluitende rechten, zou normaliter zeker ten laste komen van de begroting van een bankinstelling,
indien de toewĳzing van deze middelen aan Crédit agricole via vrĳe mededinging was geschied,
bĳvoorbeeld in de vorm van een oproep tot inschrĳving aan de banken. Crédit agricole betaalt
evenwel geen vergoeding voor de bewaring van de deposito's van notarissen en keert alleen een
provisie van 1 % van het bedrag van het deposito uit aan de notarissen. Voordat deze procedure was
ingeleid, hadden de autoriteiten het feit dat er geen vergoeding wordt betaald, gerechtvaardigd met
het verbod in de Franse wet op de verstrekking van rentedragende leningen van minder dan één
maand. Maar terwĳl een belangrĳk gedeelte, dat door de Franse autoriteiten in hun brief van 3 april
1997 op ongeveer 50 % werd geschat, van de deposito's van notarissen bĳ Crédit agricole een
looptĳd heeft van één tot drie maanden (deposito's van meer dan drie maanden worden niet bĳ
Crédit agricole bewaard maar overgebracht naar de Caisse des dépôts et consignations), hebben de
autoriteiten geenszins gerechtvaardigd waarom hiervoor geen vergoeding kan worden betaald.
Hieruit volgt dat de toekenning van het recht om de deposito's van notarissen nagenoeg gratis in
ontvangst en in bewaring te nemen, niet strookt met de gewone marktvoorwaarden die van
toepassing zouden zĳn op de ontvangst van dergelĳke middelen.

(46)

In het kader van deze procedure heeft de Commissie de Franse autoriteiten gevraagd wat de
gemiddelde kosten waren van de fondsen bĳ Crédit agricole en zĳ hebben medegedeeld dat deze
kosten tussen de [...] % in 1987 en [...] % in 1996 lagen. In de berekening van de gemiddelde kosten
bĳ Crédit agricole lĳken evenwel ook vergoede middelen, zoals langlopende leningen, en gratis
middelen zoals de deposito's van particulieren te zĳn opgenomen. Om te bepalen welke steun
gemoeid is met de deposito's, in welke mate de kosten van Crédit agricole zĳn verminderd in
vergelĳking tot de normale marktvoorwaarden, moet niet van de gemiddelde kosten maar van de
marginale kosten worden uitgegaan. Hiertoe dient te worden opgemerkt dat de korte rente in
Frankrĳk in 1987 8,3 % en in 1996 3,9 % bedroeg (8). Het lĳdt daarom geen enkele twĳfel dat de
toewĳzing aan Crédit agricole van nagenoeg gratis middelen (afgezien van de provisie van 1 % voor
de notaris) een vermindering is van de lasten die gewoonlĳk worden opgevoerd op de exploitatierekening van een bank, en dat dit derhalve eenzelfde effect heeft als een subsidie.

(47)

Bĳgevolg moet worden geconcludeerd dat de onderhavige maatregelen neerkomen op staatssteun
met het karakter van exploitatiesteun, aangezien hierdoor de gewone exploitatiekosten van de bank
worden verminderd.

d) Concurrentieverstorend effect van de steun
(48)

De exploitatiesteun heeft een bĳzonder concurrentieverstorend effect omdat deze rechtstreeks van
invloed is op het resultaat van de gesteunde ondernemingen. Deze kunnen daardoor ofwel met
hogere exploitatiekosten werken dan hun concurrenten zonder hiervan nadelige gevolgen te ondervinden ondanks hun gebrek aan concurrentievermogen, ofwel hogere winsten maken en aldus hun
financiële draagkracht vergroten. Deze steun werkt extra verstorend op de mededinging omdat deze
van blĳvende aard is, de concurrentie groot is en de marges van concurrerende ondernemingen klein
zĳn.

(49)

Uit de beschikbare gegevens blĳkt dat in de loop van de jaren negentig de concurrentie in de
banksector is toegenomen en dat de rentemarges van de banken steeds kleiner zĳn geworden (9).
Bovendien blĳkt de positie van de Franse banken kwetsbaar te zĳn: hun rentabiliteit behoorde de

(8) Nominale binnenlandse driemaandstarieven. Bron: EC economic data pocket book, No 12/1998, Europese Commissie,
Publicatiebureau van de Europese Gemeenschappen.
(9) Europese Centrale Bank. „Possible effects of EMU on the EU banking systems on the medium to long term”, februari
1999, gebaseerd op gegevens van de OESO.
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afgelopen jaren tot de laagste in de gehele Gemeenschap (zie tabel 2) en deze heeft zich pas onlangs
hersteld in 1998-1999. Gezien de sterke concurrentie in deze sector die zich vertaalt in een
verkleining van de rentemarges en de rentabiliteit, heeft exploitatiesteun aan een kredietinstelling
onbetwistbaar een sterk concurrentievervalsend effect. Het is zeer waarschĳnlĳk dat deze recente
tendens zich in de komende jaren zal voortzetten: volgens de Europese Centrale Bank zal de
voltooiing van de Economische en Monetaire Unie een klimaat van grotere concurrentie creëren en
de rentabiliteit van banken sterker onder druk zetten (10). Daardoor zal de integratie van de sector op
Europees niveau, met name in de vorm van grensoverschrĳdende transacties, worden bespoedigd (11).
TABEL 2

Rendement op eigen vermogen
(nettowinst over eigen vermogen)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Oostenrĳk

8,6 %

8,6 %

6,9 %

8,7 %

7,9 %

8,1 %

9,6 %

België

8,3 %

6,5 %

5,7 %

14,1 %

13,2 %

12,9 %

15,3 %

15,3 %

– 3,3 % – 0,1 %

– 21 %

10,6 %

0,1 %

18,5 %

16,1 %

15,1 %

– 25 % – 7,9 %

8%

15,2 %
7,7 %

Denemarken (1)
Finland

1997

5,6 %

– 11 %

– 49 %

– 29 %

Frankrĳk

10,1 %

10,4 %

6,9 %

2,9 %

0,5 %

3,6 %

4,8 %

Duitsland

11,9 %

14,4 %

13,2 %

13,6 %

11,8 %

12,6 %

12,3 %

Griekenland (2)

20,8 %

31,5 %

23,1 %

21,6 %

25,9 %

24,4 %

16,7 %

20,2 %

20,1 %

18,4 %

Ierland
Italië

12,2 %

9,9 %

7,5 %

8,8 %

3,0 %

3,7 %

5,1 %

3,4 %

6,7 %

7,6 %

8,8 %

19,9 %

20,9 %

19,9 %

22,3 %

23,0 %

Nederland

12,3 %

12,7 %

13,9 %

15,9 %

16,2 %

17,0 %

17,6 %

Portugal (2)

12,5 %

12,4 %

8,8 %

9,2 %

7,3 %

7,7 %

10,7 %

13,1 %

Spanje

13,6 %

12,5 %

10,7 %

3,8 %

8,2 %

9,2 %

9,7 %

10,6 %

3,0 %

56,3 %

17,0 %

5,7 %

19,1 %

21,1 %

24,0 %

13,0 %

Verenigd Koninkrĳk

14,4 %

8,6 %

7,3 %

19,3 %

27,4 %

28,6 %

25,6 %

26,4 %

Gemiddelde EU-14

10,9 %

11,5 %

8,1 %

9,0 %

8,2 %

10,0 %

11,0 %

10,1 %

11,1 %

Luxemburg (2)

Zweden (3)

Gemiddelde EU-15
Gemiddelde EU-11

12,2 %

12,2 %

Bron: Europese Centrale Bank, „Possible effects of EMU on the EU banking systems on the medium to long term”, februari 1999,
gebaseerd op gegevens van de OESO.
(1) Handelsbanken en spaarkassen.
(2) Handelsbanken.
(3) Totaal handelsbanken, buitenlandse handelsbanken, spaarkassen en, tot in 1991, coöperatieve banken.

(50)

Crédit agricole is bovendien een rendabele onderneming die de afgelopen jaren aanzienlĳke winsten
heeft geboekt. De onderhavige steunmaatregelen (tenzĳ deze werden gecompenseerd door gelĳkwaardige extra kosten, zie hierna), die voor de bank niet onontbeerlĳk waren om winst te maken,
hebben haar derhalve in staat gesteld meer winst te maken en extra eigen vermogen te vergaren met

(10) Zelfde referentie, blz. 4.
(11) Europese Centrale Bank, maandelĳks bulletin, april 1999. Banking in the euro area: structural features and trends.
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de niet-uitgekeerde winst. De solvabiliteitseisen die voor de banksector zĳn ingevoerd bĳ Richtlĳn
89/647/EEG van de Raad van 18 december 1989 betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen (12) (het kernkapitaal is vastgesteld op minimaal 4 % van de gewogen activa en het eigen
vermogen in de ruime zin moet minimaal 8 % bedragen) houden een verplichting in die het
groeipotentieel van kredietinstellingen beperkt. In werkelĳkheid bestaat een dergelĳke kapitalisatiedwang in absolute zin op middellange en lange termĳn voor iedere vorm van onderneming. In de
banksector doet deze zich evenwel permanent en onmiddellĳk voor, deze is direct kwantificeerbaar
en hiervan kan vanwege de toezichtsvereisten niet tĳdelĳk worden afgezien in het kader van een
groeistrategie van een kredietinstelling. Een kredietinstelling die maar net aan de solvabiliteitseisen
voldoet, beschikt niet over een groeimarge zolang zĳ niet in staat is nieuwe eigen vermogen aan te
trekken of haar eigen vermogen te laten groeien door een fors winstpeil. Een ondoeltreffende
instelling ziet bĳgevolg haar groei zeer rechtstreeks „gebreideld”, terwĳl een bank die aanzienlĳke
winst maakt, over een groeimarge beschikt die in verhouding staat tot haar rentabiliteit.
(51)

Door deze solvabiliteitsvereiste is het mogelĳk een zeer indicatieve conventionele schatting te maken
van de concurrentievervalsing bĳ steunverlening aan kredietinstellingen. Indien de steunmaatregelen
rechtstreeks of onrechtstreeks een verhoging van het eigen vermogen tot gevolg hebben, kan de
concurrentievervalsing worden beoordeeld in termen van gewogen activa. Exploitatiesteun ten belope
van 1 miljard FRF, die een stĳging van de winst na belasting van 0,6 miljard FRF meebrengt (13), en
ervan uitgaande dat deze winst niet wordt uitgekeerd maar wordt aangewend om het eigen
vermogen van de bank te vergroten, maakt een toename van de gewogen activa op de balans
mogelĳk (rekening houdend met de wettelĳke solvabiliteitsvereiste van 4 % tot 8 %) en bĳgevolg een
uitbreiding van de activiteiten. Deze operatie leidt tot een potentiële concurrentievervalsing die
gemeten in termen van gewogen activa in de orde van 7,5 tot 15 miljard FRF beloopt (zonder de
onderhavige steun zou de bank haar gewogen activa niet hebben kunnen verhogen). Hieruit blĳkt dat
steunmaatregelen in de financiële sector een aanzienlĳk hefboomeffect hebben. Dit eigen vermogen
kan ook ertoe bĳdragen dat de gesteunde instelling een minderheids- of meerderheidsbelang neemt
in andere ondernemingen. Zo verklaarde de president van Crédit agricole in een vraaggesprek met
een financiële krant (14) in februari 1999 dat van het eigen vermogen van 140 miljard FRF waarover
Crédit agricole beschikt, een derde beschikbaar was voor nieuwe activiteiten.

(52)

Aangezien de steun van Frankrĳk aan Crédit agricole het karakter heeft van exploitatiesteun en
gezien de economische situatie in het Europese bankwezen, de geringe rentabiliteit van de Franse
banken en de bĳzondere solvabiliteitsvereisten voor de banksector, moet derhalve worden geconcludeerd dat deze steun ontegenzeggelĳk de concurrentie vervalst in de financiële sector.
V.2. Invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten

(53)

De Commissie heeft nota genomen van de argumenten van de Franse autoriteiten en Crédit agricole
waarmee zĳ bestrĳden dat het handelsverkeer tussen de lidstaten nadelig wordt beïnvloed door deze
regeling. De volgende feiten moeten in aanmerking worden genomen.

(54)

In de eerste plaats dienen, aangezien de Commissie de mogelĳke gevolgen van deze steunmaatregelen
voor de hele groep Crédit agricole onderzoekt, haar internationale, en met name Europese, activiteiten nader te worden bekeken. Volgens het jaarverslag van Crédit agricole over 1997 heeft de bank
in 1997 de middelen verworven om uit te groeien tot een bank van de eerste orde voor grote en
internationale cliënten. De transacties met klanten in de lidstaten (buiten Frankrĳk) beliepen in 1997
37,9 miljard FRF, hetgeen weliswaar een heel klein gedeelte is van haar transacties met klanten
(ongeveer 3 % hiervan) maar toch niet te verwaarlozen valt gezien de omvang van de groep, die eind
1997 de grootste bankgroep in Frankrĳk en één van de voornaamste in Europa (15) was. De bank
beklemtoont met name dat zĳ zich in 1997 met de oprichting van een nieuwe dochteronderneming,
Indocam, een instrument in handen heeft gegeven waarmee zĳ wil doordringen tot de koplopers van
de Europese portefeuillebeheerders. De bank voert een actief ontwikkelingsbeleid in Europa en heeft
actief deelgenomen aan de oprichting van de tweede bank van Italië, Banca Intesa — ontstaan uit de
fusie van Banco Ambrosiano Veneto en van Cariplo —, waarvan Crédit agricole met een deelneming
van 30 % de grootste aandeelhouder is. Voorts heeft het 20 % in handen van de groep Banco Espirito
Santo in Portugal. Binnen de Gemeenschap beschikt Crédit agricole over vestigingen in Lissabon,
Madrid, Bilbao, Gibraltar, Barcelona, Luxemburg, Londen, Hamburg, Frankfurt, Stockholm, Oslo,
Helsinki en Pireus. De groep merkt in het jaarverslag over 1997 op dat deze zal uitkĳken naar
mogelĳkheden om haar positie op de Europese markt voor „retail banking ” te versterken. Door haar
soliditeit heeft zĳ de nodige middelen voor een dergelĳke ontwikkeling. Deze internationale expansie
van Crédit agricole maakt kapitaalbewegingen noodzakelĳk om bĳvoorbeeld de deelneming te

(12)
(13)
(14)
(15)

PB L 336 van 3.12.1989, blz. 14.
Gemakshalve wordt uitgegaan van een belasting over de resultaten van 40 %.
Interview in les Echos, woensdag 10 februari 1999.
Volgens een classificatie van rating-bureau Moody's (geciteerd in het dagblad Le Monde, van 17/18 januari 1999) was
Crédit agricole eind 1997 de vĳfde bankgroep van Europa in termen van activa.
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realiseren in financiële instellingen als Banca Intesa of Banco Espirito Santo en is derhalve van
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten. Bovendien is de zakenbank van de groep —
Indosuez — een van de belangrĳkste Franse handelsbanken en een groot deel van haar activiteiten
vinden plaats in het buitenland.
(55)

In de tweede plaats zĳ opgemerkt dat, zelfs wanneer het onderzoek wordt beperkt naar de gevolgen
van deze steunmaatregelen voor de regionale entiteiten van de groep, zoals Crédit agricole in haar
opmerkingen voorstelt, er bedacht moet worden dat binnen de groep Crédit agricole niet alleen de
CNCA zich bezighoudt met internationale activiteiten. In tegenstelling tot hetgeen Crédit agricole in
haar opmerkingen verklaart, wordt in het jaarverslag van Crédit agricole over 1997 onderstreept dat
de internationale activiteiten van de regionale kassen in grensgebieden in de loop van 1997 eveneens
zĳn toegenomen. In het jaarverslag wordt met name gewezen op de expansie van de regionale kas
van Pyrénées Gascogne in Spaans Baskenland, naar aanleiding waarvan Bankoa, waarin Crédit
agricole thans een meerderheidsbelang heeft, in 1997 is opgenomen in de consolidatie van de groep.
Verklaard wordt dat dit initiatief past in de grensoverschrĳdende ontwikkeling van de regionale
kassen, die hun activiteiten van algemene bank, in overleg met de CNCA, uitbreiden tot de
aangrenzende landen. Deze ontwikkelingen gelden daarom niet alleen voor de markt- en zakenbankactiviteiten (corporate banking) van Crédit agricole maar ook haar activiteiten van algemene bank
waarvan de deposito's van notarissen deel uitmaken.

(56)

Er blĳkt dus dat de extra middelen en de daaruit voortvloeiende winst, die verkregen is dankzĳ de
deposito's van notarissen, rechtstreeks hebben kunnen bĳdragen tot de financiering van de expansie
van Crédit agricole in andere lidstaten.

(57)

De mogelĳke gevolgen van de aan Crédit agricole verleende rechten beperkt zich bovendien niet tot
deze effecten op de expansie van Crédit agricole in andere lidstaten. Zoals de Commissie bĳ de
inleiding van de procedure heeft opgemerkt, kunnen kredietinstellingen in principe hun activiteiten,
die hoofdzakelĳk gebaseerd zĳn op het in ontvangst nemen van deposito's en het verstrekken en
opnemen van leningen, onbegrensd uitoefenen maar er zĳn belemmeringen voor hun expansie in het
buitenland. Deze belemmeringen zĳn dikwĳls terug te voeren op de bescherming van binnenlandse
banken tegen concurrentie, hetgeen het doordringen op de markt door buitenlandse concurrenten
minder gemakkelĳk maakt. Dit is het geval voor de onderhavige steunmaatregelen aan Crédit
agricole, die de binnenlandse markt in Frankrĳk minder toegankelĳk maken voor de buitenlandse
concurrentie, of het nu is op het nationale niveau van de CNCA of op het niveau van de regionale
kassen. Deze steunmaatregelen resulteren in het voortbestaan van een sterke nationale compartimentering van bepaalde bankdepositoactiviteiten, hetgeen niet strookt met de in het Verdrag beoogde
openstelling van de markt, en dat terwĳl de grensoverschrĳdende transacties in de banksector zullen
toenemen, zoals de Europese Centrale Bank verklaard heeft. De hiermee gepaard gaande verdere
integratie van de nationale bankstelsels hangt evenwel af, zoals de Europese Centrale Bank verklaart,
van de afschaffing van de fiscale verschillen en de verschillen in regelgeving tussen de lidstaten (16).

(58)

Bĳgevolg moet geconcludeerd worden dat de onderhavige steunmaatregelen onder de werkingssfeer
van artikel 87, lid 1, van het Verdrag vallen aangezien zĳ steunmaatregelen van de staat zĳn die de
mededinging zodanig vervalsen dat daardoor het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig wordt
beïnvloed.

VI
CONCLUSIES
(59)

Het door de Franse staat aan Crédit agricole verleende recht op de nagenoeg kostenloze
ontvangst (17) en de gratis bewaring van de deposito's van notarissen is een maatregel die staatssteun
bevat in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag.

(60)

Aangezien thans uit de nieuwe informatie die in het kader van de procedure aan de Commissie is
verstrekt, blĳkt dat de onderhavige steunmaatregelen reeds bestonden vóór de inwerkingtreding van
het Verdrag, vloeit hieruit voort dat:
— de onderhavige steunmaatregelen rechtmatig zĳn en terugvordering van steun niet noodzakelĳk
is;

(16) Zie hierboven de voetnoten 9 tot en met 11.
(17) Afgezien van de provisie van 1 % van de deposito's die aan de notaris wordt betaald.
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— de Commissie, zoals voor elke bestaande steunregeling, de verenigbaarheid ervan met het Verdrag
zou moeten onderzoeken en dat zĳ zonodig samen met de lidstaat nagaat welke dienstige
maatregelen, als bedoeld in artikel 88, lid 1, van het Verdrag kunnen worden genomen indien
een steunregeling onverenigbaar wordt geacht met de gemeenschappelĳke markt.
(61)

In een brief van 28 april 1999 hebben de Franse autoriteiten de Commissie evenwel officieel in
kennis gesteld van hun voornemen om een einde te maken aan de rechten van Crédit agricole op de
deposito's van notarissen en om deze deposito's te centraliseren bĳ de Caisse des dépôts et
consignations, waarmee laatstgenoemde voortaan belast zou zĳn met de bewaring van alle deposito's
van notarissen. De Schatkist zal belast worden met de ontvangst van deze deposito's in stedelĳke en
plattelandsgebieden. De autoriteiten hebben aangekondigd dat deze maatregel op 1 januari 2000 zal
ingaan. De invoering ervan zou geleidelĳk op het hele grondgebied plaatsvinden en op 1 april 2000
voltooid moeten zĳn. De autoriteiten hebben toegezegd om kort na deze beschikking de nodige
wettelĳke maatregelen te nemen tot wĳziging van de regeling voor de deposito's van notarissen.

(62)

De Commissie neemt nota van deze toezegging van de Franse autoriteiten. Zĳ beschouwt deze
termĳn als redelĳk en aangezien het recht van Crédit agricole op ontvangst en bewaring van de
deposito's van notarissen volledig en definitief wordt ingetrokken, kan worden geconcludeerd dat
deze nieuwe maatregelen een eind zullen maken aan de steunmaatregelen ten behoeve van Crédit
agricole, waartegen de onderhavige procedure is ingeleid op grond van artikel 88, lid 2, van het
Verdrag. Op grond van deze toezegging lĳkt het niet nodig om de verenigbaarheid ervan met het
Verdrag te onderzoeken of om de procedure van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag in te leiden.
De Commissie kan derhalve deze procedure beëindigen, en

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.
De door Frankrĳk getroffen maatregelen ten gunste van Crédit agricole inzake de ontvangst en
bewaring van de deposito's van notarissen in plattelandsgemeenten zĳn steunmaatregelen van de staat in de
zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag.
2.
De in lid 1 bedoelde maatregelen zĳn steunmaatregelen die reeds bestonden vóór de inwerkingtreding
van het Verdrag. Aangezien Frankrĳk zich heeft verplicht om deze uiterlĳk op 1 april 2000 in te trekken,
wordt deze procedure beëindigd.
Artikel 2
Frankrĳk deelt de Commissie binnen twee maanden vanaf de kennisgeving van deze beschikking mee welke
maatregelen het heeft genomen om uiterlĳk op 1 april 2000 de aan Crédit agricole verleende rechten op de
ontvangst en de bewaring van de deposito's van notarissen in te trekken.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.
Gedaan te Brussel, 8 juli 1999.
Voor de Commissie
Karel VAN MIERT

Lid van de Commissie

29.7.2000

29.7.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 193/91

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 2000
betreffende de erkenning van het „Rinave — Registro Internacional Naval, SA” overeenkomstig
Richtlĳn 94/57/EG van de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1876)
(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/481/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 94/57/EG van de Raad van 22 november
1994 inzake gemeenschappelĳke voorschriften en normen
voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme
instanties (1), inzonderheid op artikel 4, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 4, lid 3, van Richtlĳn 94/57/EG is bepaald dat
lidstaten bĳ de Commissie een verzoek kunnen indienen
voor een erkenning voor drie jaar van organisaties die
voldoen aan alle andere criteria van de bĳlage dan die
genoemd in de punten 2 en 3 van de „Algemene criteria”
in genoemde bĳlage.

(2)

Portugal heeft een verzoek ingediend voor een erkenning
van drie jaar van het „Rinave — Registro Internacional
Naval, SA”, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van bovengenoemde richtlĳn.

(3)

De Commissie heeft zich ervan vergewist dat het „Rinave
— Registro Internacional Naval, SA” voldoet aan alle
andere criteria van de bĳlage van de richtlĳn dan die
genoemd in de punten 2 en 3 van de „Algemene criteria”
in genoemde bĳlage.

(1) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 20.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
artikel 7 van Richtlĳn 94/57/EG,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Het „Rinave — Registro Internacional Naval, SA” wordt erkend
overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlĳn 94/57/EG, voor
een periode van drie jaar, met ingang van de datum van
vaststelling van deze beschikking.
Artikel 2
De gevolgen van deze erkenning blĳven beperkt tot Portugal.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.
Gedaan te Brussel, 14 juli 2000.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 19 juli 2000
betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit
Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2313)
(2000/482/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Artikel 1

Gelet op Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20
juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van
oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90 (1), en met name op artikel 30,

De hieronder vermelde lidstaten geven op 21 juli 2000 voor de
onderstaande hoeveelheden producten van de sector rundvlees,
uitgedrukt in vlees zonder been, van oorsprong uit sommige
staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan,
invoercertificaten af voor de daarbij vermelde landen van
oorsprong:

Gelet op Verordening (EG) nr. 1918/98 van de Commissie van
9 september 1998 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen in de sector rundvlees voor Verordening (EG) nr. 1706/
98 van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen,
van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan (de ACS-staten) en houdende intrekking van
Verordening (EG) nr. 589/96 (2), en met name op artikel 4,

Duitsland:
— 650 ton van oorsprong uit Botswana,
— 200 ton van oorsprong uit Namibië;

Overwegende hetgeen volgt:
Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1918/98 kunnen voor producten van de sector rundvlees invoercertificaten worden afgegeven. De invoer
mag evenwel de voor ieder van de betrokken uitvoerende derde landen vastgestelde hoeveelheid niet overschrijden.

(1)

(2)

Voor producten van oorsprong uit Botswana, Kenia,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië overstijgen de hoeveelheden, uitgedrukt in vlees zonder been,
waarvoor van 1 tot en met 10 juli 2000 overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1918/98 certificaten zijn aangevraagd, niet de voor deze landen beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg kunnen voor de aangevraagde hoeveelheden invoercertificaten worden afgegeven.

(3)

De hoeveelheden, waarvoor met ingang van 1 augustus
2000 certificaten kunnen worden aangevraagd binnen
de totale hoeveelheid van 52 100 ton, dienen te worden
vastgesteld.
Er dient op te worden gewezen dat deze beschikking
Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december
1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens,
schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten
uit derde landen (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/
79/EG (4), onverlet laat,

(4)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

215 van 1.8.1998, blz. 12.
250 van 10.9.1998, blz. 16.
302 van 31.12.1972, blz. 28.
24 van 30.1.1998, blz. 31.

Verenigd
— 850
— 500
— 100
— 950

Koninkrijk:
ton van oorsprong
ton van oorsprong
ton van oorsprong
ton van oorsprong

uit
uit
uit
uit

Botswana,
Namibië,
Swaziland,
Zimbabwe.

Artikel 2
Certificaataanvragen kunnen overeenkomstig artikel 3, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1918/98 in de eerste tien dagen van
de maand augustus 2000 worden ingediend voor de volgende
hoeveelheden rundvlees zonder been:
— Botswana:
— Kenia:
— Madagaskar:
— Swaziland:
— Zimbabwe:
— Namibië:

13 076 ton,
142 ton,
7 579 ton,
2 983 ton,
4 840 ton,
8 723 ton.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 19 juli 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

