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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELĲK STANDPUNT VAN DE RAAD
van 29 januari 2001
betreffende steun van de Europese Unie voor de uitvoering van de staakt-het-vuren-overeenkomst
van Lusaka en het vredesproces in de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van
Gemeenschappelĳk Standpunt 1999/728/GBVB
(2001/83/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel 15,
Gelet op Gemeenschappelĳk Standpunt 1999/728/GBVB van
de Raad van 15 november 1999 betreffende steun van de
Europese Unie voor de uitvoering van de staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka en het vredesproces in de Democratische
Republiek Congo (1), inzonderheid op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Europese Raad van Amsterdam van 16 en 17 juni
1997 heeft conclusies betreffende het democratiseringsproces in de Democratische Republiek Congo aangenomen.

(2)

Op 9 november 1998 en 22 mei 2000 heeft de Raad
conclusies betreffende de situatie in het gebied van de
Grote Meren aangenomen.

(3)

De Raad heeft op 2 juni 1997 Gemeenschappelĳk
Standpunt 97/356/GBVB over preventie en oplossing
van conflicten in Afrika (2) en op 25 mei 1998 Gemeenschappelĳk Standpunt 98/350/GBVB inzake mensenrechten, democratische beginselen, rechtsstaat en
behoorlĳk bestuur in Afrika (3) vastgesteld.

(4)

Op 31 augustus 1999 werd de ondertekening voltooid
van de staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka door
alle betrokken partĳen: de Democratische Republiek
Congo, Angola, Namibië, Rwanda, Oeganda, Zimbabwe,
de „Mouvement pour la Libération du Congo” en het
„Rassemblement Congolais pour la Démocratie”.

(5)

De Unie heeft zich, overeenkomstig de verklaringen van
het voorzitterschap, namens de Europese Unie, van 9 en
16 juli 1999, 3 en 22 september 1999, 11 oktober
1999, 26 november 1999, 12 april 2000 en 22
september 2000, ertoe verbonden de uitvoering van de
overeenkomst van Lusaka te steunen op voorwaarde dat
de partĳen de overeenkomst naleven en uitvoeren
volgens de bepalingen ervan.

(6)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de
Resoluties 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000),
1304 (2000) en 1332 (2000) aangenomen.

(1) PB L 294 van 16.11.1999, blz. 2.
(2) PB L 153 van 11.6.1997, blz. 1.
(3) PB L 158 van 2.6.1998, blz. 1.

(7)

Gemeenschappelĳk Standpunt 1999/728/GBVB moet
worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELĲK STANDPUNT VASTGESTELD:

Artikel 1
Dit gemeenschappelĳk standpunt beoogt de uitvoering van de
staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka en het vredesproces
in de Democratische Republiek Congo (DRC) te ondersteunen
door het optreden van de Europese Unie en haar lidstaten.
De Europese Unie bevestigt dat een duurzame vrede in de DRC
alleen kan worden bereikt door een via onderhandelingen tot
stand gekomen en voor alle partĳen billĳke vredesregeling,
door eerbiediging van de territoriale integriteit en de nationale
soevereiniteit van de DRC en van de democratische beginselen
en de mensenrechten in alle staten van de regio, en door
rekening te houden met de veiligheidsbelangen van de DRC en
haar buurlanden.
Wanneer de vrede is hersteld, is de Europese Unie bereid een
langlopende samenwerking ter ondersteuning van de nationale
wederopbouw te overwegen.
Artikel 2
De Europese Unie zal de maatregelen van de Verenigde Naties
en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid ter ondersteuning
van de uitvoering van de staakt-het-vuren-overeenkomst van
Lusaka en het vredesproces steunen, en nauw samenwerken
met deze organisaties en met de andere relevante actoren van
de internationale gemeenschap bĳ de uitvoering van dit
gemeenschappelĳk standpunt.
Artikel 3
De Europese Unie zal de Gemengde Militaire Commissie blĳven
steunen om haar in staat te stellen haar in haar reglement
vastgestelde taken te vervullen.
Artikel 4
De Europese Unie zal verder steun verlenen aan een proces van
verzoening en democratisering in de Democratische Republiek
Congo, onder meer door steun voor de nationale dialoog, in
overeenstemming met de in de staakt-het-vuren-overeenkomst
van Lusaka genoemde doelstellingen en modaliteiten.
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Artikel 5
De Raad neemt er nota van dat de Commissie voornemens is
haar activiteiten te richten op het verwezenlĳken van de doelstellingen neergelegd in dit gemeenschappelĳk standpunt, in
voorkomend geval door passende communautaire maatregelen,
met name door de bevordering van het herstel van de democratische instellingen en de eerbiediging van de mensenrechten,
democratie, behoorlĳk bestuur en de rechtsstaat. Ook zal
worden overwogen steun te verlenen voor de herintegratie van
vluchtelingen en ontheemden en de demobilisatie en herintegratie van ex-strĳders.

31.1.2001
Artikel 8

De Europese Unie en haar lidstaten behouden zich het recht
voor activiteiten ter ondersteuning van de uitvoering van de
staakt-het-vuren-overeenkomst van Lusaka te wĳzigen of te
beëindigen indien de partĳen de voorwaarden van de overeenkomst niet in acht nemen.
Artikel 9
Gemeenschappelĳk Standpunt 1999/728/GBVB wordt ingetrokken.
Artikel 10

Artikel 6
In haar samenwerking met de landen die bĳ het conflict in de
Democratische Republiek Congo betrokken zĳn, zal de Europese Unie zich beĳveren voor steun voor activiteiten die
bĳdragen tot politieke stabiliteit en tot de verlichting van de
economische en sociale problemen die bĳdragen tot de instabiliteit in het gebied van de Grote Meren.

De uitvoering van dit gemeenschappelĳk standpunt zal geregeld worden bezien; het gemeenschappelĳk standpunt zal
uiterlĳk 29 januari 2002 opnieuw worden bezien.
Artikel 11
Dit gemeenschappelĳk standpunt treedt in werking op de dag
waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 12

Artikel 7
De Europese Unie zal overwegen steun te geven aan de planning en de eventuele voorbereiding van een internationale
conferentie over de vrede, de veiligheid, de democratie en de
ontwikkeling in het gebied van de Grote Meren om de politieke
stabiliteit, de conflictbeheersings- en conflictoplossingscapaciteit en de economische integratie in de regio te versterken,
zodra de voornaamste punten uit de overeenkomst van Lusaka
zĳn uitgevoerd.

Dit gemeenschappelĳk standpunt wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
M. WINBERG
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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 187/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
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 31 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

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 30 januari 2001 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

0702 00 00

052
204
624
999
052
624
628
999
052
204
624
999
052
204
212
624
999
204
624
999

78,6
45,7
64,6
63,0
95,9
193,9
141,3
143,7
128,4
89,7
185,9
134,7
39,2
49,0
45,2
72,7
51,5
101,2
57,9
79,5

052
204
600
624
662
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
388
400
999

70,7
111,3
75,5
78,8
47,1
76,7
60,4
72,7
66,5
93,3
94,1
108,4
79,8
93,9
189,0
112,2
98,5
133,2

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 188/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1524/98 houdende bepalingen ter uitvoering van de ten
behoeve van de Franse overzeese departementen (DOM) vastgestelde specifieke maatregelen voor
de sectoren groenten en fruit, bloemen en planten en tot vaststelling van de geraamde voorzieningsbalans voor het jaar 2001
king in de voorziening van de Franse overzeese departementen te voorkomen, moet worden afgeweken van
artikel 3, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1524/
98 en moet, alleen voor deze maand, worden toegestaan
dat de certificaataanvragen uiterlĳk op de vĳfde werkdag
na de inwerkingtreding van deze verordening worden
ingediend en dat de certificaten uiterlĳk op de tiende
werkdag na de inwerkingtreding van deze verordening
worden afgegeven.

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,

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte
producten,

Overwegende hetgeen volgt:

De gemeenschappelĳke bepalingen ter uitvoering van de
specifieke regeling voor de voorziening van de DOM
met bepaalde landbouwproducten zĳn vastgesteld bĳ
Verordening (EEG) nr. 131/92 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1736/96 (4),
en de aanvullende bepalingen ter uitvoering van de
voorzieningsregeling voor verwerkte groenten en fruit,
alsmede de geraamde voorzieningsbalans met de
hoeveelheden die in aanmerking komen voor de specifieke voorzieningsregeling voor de periode van 1 januari
tot en met 31 december 2000, zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1524/98 van de Commissie (5), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2683/1999 (6).

(1)

De hoeveelheden producten die in de aanmerking
komen voor de specifieke voorzieningsregeling worden
bepaald in het kader van periodiek opgestelde voorzieningsbalansen die kunnen worden herzien op basis van
de essentiële behoeften van de markten in de overzeese
departementen en rekening houdende met de lokale
productie en de traditionele handelsstromen, een en
ander met het gevolg dat voor het jaar 2001 de
geraamde voorzieningsbalans moet worden opgesteld
die in de bĳlage is opgenomen.

(2)

Deze verordening zal in werking treden na het
verstrĳken van de termĳn voor het indienen van de
certificaataanvragen in januari 2001. Om een onderbre-

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

356 van 24.12.1991, blz. 1.
160 van 26.6.1999, blz. 80.
15 van 22.1.1992, blz. 13.
225 van 6.9.1996, blz. 3.
201 van 17.7.1998, blz. 29.
326 van 18.12.1999, blz. 22.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Deel A van bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 1524/98 wordt
vervangen door de bĳlage bĳ deze verordening.

Artikel 2
1.
In afwĳking van het bepaalde in artikel 3, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1524/98 moeten voor de maand januari
2001 de certificaataanvragen uiterlĳk op de vĳfde werkdag na
de inwerkingtreding van deze verordening bĳ de bevoegde
autoriteit worden ingediend.
2.
In afwĳking van het bepaalde in artikel 3, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 1524/98 worden voor de maand januari
2001 de certificaten uiterlĳk op de tiende werkdag na de
inwerkingtreding van deze verordening afgegeven.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

31.1.2001
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BĲLAGE
„Deel A: Geraamde voorzieningsbalans voor de DOM voor producten van de sector verwerkte groenten en fruit voor het
jaar 2001
Productencategorie

A

B

GN-codes

Hoeveelheid
(ton)

Product

ex 2007 91
ex 2007 99

Vruchtenmoes, door koken verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking
Citrusvruchten
Andere, met uitzondering van tropische vruchten

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

Vruchtenpulp, op andere wĳze bereid of verduurzaamd, ook
indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol,
elders genoemd noch elders onder begrepen, bestemd voor
verwerking
Citrusvruchten
Peren
Abrikozen
Kersen
Perziken
Aardbeien
Mengsels, met uitzondering van die van tropische vruchten
Andere, met uitzondering van tropische vruchten

2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 92
2008 99

100

450

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen),
zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking
C

D

ex
ex
ex
ex

2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19

Sinaasappelsap

ex 2009 20 11
ex 2009 20 19

Sap van pompelmoezen of van pomelo's

ex
ex
ex
ex

Druivensap

2009 60 11
2009 60 19
2009 60 51
2009 60 71

200

ex 2009 70 11
ex 2009 70 19

Appelsap

ex 2009 80 11
ex 2009 80 19

Perensap

ex 2009 80 35
ex 2009 80 38

Sap van andere vruchten, met uitzondering van tropische
vruchten

ex 2009 90 11
ex 2009 90 19

Mengsels van sap van appelen en van sap van peren

ex 2009 90 21
ex 2009 90 29

Andere mengsels, met uitzondering van die van tropische
vruchten

250

Totaal

1 000”
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VERORDENING (EG) Nr. 189/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1771/76 houdende bepalingen ter uitvoering van de
specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen met hop
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. 2826/2000 (2), en met name op artikel 2, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 1771/96 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2797/
1999 (4), zĳn de hoeveelheden van de voorzieningsbalans voor hop vastgesteld waarvoor bĳ invoer in de
Franse overzeese departementen geen douanerecht
wordt geheven of waarvoor de communautaire steun
voor producten uit de rest van de Gemeenschap wordt
toegekend, en ook het bedrag van deze steun is vastgesteld. Deze hoeveelheden moeten worden vastgesteld
voor de periode van 1 januari tot en met 31 december
2001.

(1)

Deze verordening zal in werking treden na het
verstrĳken van de termĳn voor het indienen van de
certificaataanvragen in januari 2001. Om een onderbreking in de voorziening van de Franse overzeese departementen te voorkomen, moet worden afgeweken van
artikel 4, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1771/
96 en moet, alleen voor deze maand, worden toegestaan
dat de certificaataanvragen uiterlĳk op de vĳfde werkdag
na de inwerkingtreding van deze verordening worden
ingediend en dat de certificaten uiterlĳk op de tiende
werkdag na de inwerkingtreding van deze verordening
worden afgegeven.

(2)

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

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1771/96 wordt vervangen
door de volgende tekst:
„Artikel 1
Voor de toepassing van artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
3763/91 wordt de voorzieningsbalans voor hop van de
GN-codes 1210 en 1302 13 00, waarvoor bĳ invoer in de
Franse overzeese departementen geen douanerecht wordt
geheven of waarvoor de communautaire steun voor
producten uit de rest van de Gemeenschap wordt toegekend, vastgesteld op 15 ton voor de periode van 1 januari
tot en met 31 december 2001. Deze hoeveelheid wordt
verdeeld zoals is aangegeven in de bĳlage.
De Franse autoriteiten kunnen deze verdeling wĳzigen
voorzover zĳ binnen de totale vastgestelde hoeveelheid
blĳven. In dat geval brengen zĳ de wĳziging ter kennis van
de Commissie.”.
Artikel 2
In afwĳking van het bepaalde in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1771/96 moeten voor de maand januari 2001 de
certificaataanvragen uiterlĳk op de vĳfde werkdag na de inwerkingtreding van deze verordening bĳ de bevoegde autoriteit
worden ingediend.
In afwĳking van het bepaalde in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1771/96 worden voor de maand januari 2001 de
certificaten uiterlĳk op de tiende werkdag na de inwerkingtreding van deze verordening afgegeven.
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 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

356
328
232
337

van
van
van
van

24.12.1991, blz. 1.
23.12.2000, blz. 2.
13.9.1996, blz. 11.
30.12.1999, blz. 39.
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BĲLAGE
(in ton)
Hop van de GN-codes 1210 en 1302 13 00

Guadeloupe

1

Martinique

3

Réunion

11
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VERORDENING (EG) Nr. 190/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1772/96 houdende bepalingen ter uitvoering van de
specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen met pootaardappelen (voorzieningsbalans)
werkdag na de inwerkingtreding van deze verordening
worden afgegeven.

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. 2826/2000 (2), en met name op artikel 2, lid 6,

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
Ter uitvoering van artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
3763/91 zĳn bĳ Verordening (EG) nr. 1772/96 van de
Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 263/2000 (4), voor het kalenderjaar 2000 de in de
geraamde balans voor de voorziening van de Franse
overzeese departementen met pootaardappelen op te
nemen hoeveelheden en het steunbedrag voor deze
producten uit de rest van de Gemeenschap vastgesteld.
De geraamde balans voor de voorziening met pootaardappelen moet voor het kalenderjaar 2001 worden vastgesteld. Deze balans moet worden vastgesteld op basis
van de behoeften van de Franse overzeese departementen.

(1)

Verordening (EG) nr. 1772/96 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
Voor de toepassing van artikel 2 van Verordening (EEG) nr.
3763/91 wordt de voorzieningsbalans voor pootaardappelen van GN-code 0710 10 00, waarvoor geen douanerecht wordt geheven bĳ invoer in de Franse overzeese
departementen of waarvoor de communautaire steun voor
producten uit de rest van de Gemeenschap wordt toegekend, vastgesteld op de in de bĳlage aangegeven hoeveelheid.”.
2. Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2

Ter uitvoering van artikel 2, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 3763/91 moet het steunbedrag met betrekking
tot de voorziening van de Franse overzeese departementen met pootaardappelen uit de rest van de Gemeenschap zo worden vastgesteld dat deze voorziening
geschiedt op voorwaarden die voor de eindgebruiker een
even groot voordeel opleveren als wordt verkregen bĳ
vrĳstelling van douanerechten van de invoer van
pootaardappelen uit derde landen. Bĳ het vaststellen van
deze steun moet met name rekening worden gehouden
met de kosten voor de voorziening met producten van
de wereldmarkt.

(2)

Deze verordening zal in werking treden na het
verstrĳken van de termĳn voor het indienen van de
certificaataanvragen in januari 2001. Om een onderbreking in de voorziening van de Franse overzeese departementen te voorkomen, moet worden afgeweken van
artikel 4, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1772/
96 en moet, alleen voor deze maand, worden toegestaan
dat de certificaten uiterlĳk op de vĳfde werkdag na de
inwerkingtreding van deze verordening worden ingediend en dat de certificaten uiterlĳk binnen de tiende

(3)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

356 van 24.12.1991, blz. 1.
328 van 23.12.2000, blz. 2.
232 van 13.9.1996, blz. 13.
29 van 4.2.2000, blz. 3.

De in artikel 2, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3763/91
bedoelde steun voor de voorziening van de Franse overzeese
departementen met pootaardappelen uit de rest van de
Gemeenschap in het kader van de voorzieningsblans wordt
vastgesteld in de bĳlage.”.
Artikel 2
In afwĳking van het bepaalde in artikel 4, lid 1, van verordening (EG) nr. 1772/96 moeten voor de maand januari 2001 de
certificaataanvragen uiterlĳk op de vĳfde werkdag na de inwerkingtreding van deze verordening bĳ de bevoegde autoriteit
worden ingediend.
In afwĳking van het bepaalde in artikel 4, lid 2, van verordening (EG) nr. 1772/96 worden voor de maand januari 2001 de
certificaten uiterlĳk op de tiende werkdag na de inwerkingtreding van deze verordening afgegeven.
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 1 januari 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
Voorziening van de Franse overzeese departementen met pootaardappelen in het kader van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001

Departement

Réunion

Product
(GN-code)

Pootaardappelen
0701 10 00

Hoeveelheid
(in ton)

Steun voor de voorziening
(per 100 kg)

350

5,430 EUR
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VERORDENING (EG) Nr. 191/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild
levende dier- en plantensoorten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

De landen van herkomst van de soorten waarop deze
beperkingen betrekking hebben, werden geraadpleegd.

(4)

Artikel 41 van Verordening (EG) nr. 939/97 van de
Commissie van 26 mei 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten door controle op het desbetreffende
handelsverkeer (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1006/98 (5), bevat voorschriften voor de tenuitvoerlegging door de lidstaten van de door de Commissie
vastgestelde beperkingen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
de handel in wilde dieren en planten,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9
december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende
dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende
handelsverkeer (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2724/2000 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 19,
punt 2,
Na raadpleging van de wetenschappelĳke studiegroep,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 338/97 is
bepaald dat de Commissie algemene of bepaalde landen
van herkomst betreffende beperkingen kan opleggen ten
aanzien van het binnenbrengen in de Gemeenschap van
specimens van bepaalde soorten, en de criteria met
betrekking tot die beperkingen vastlegt.
De lĳst van die beperkingen is laatstelĳk vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1988/2000 van de Commissie van
20 september 2000 (3), tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van
bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten, en
die lĳst moet thans worden herzien in het licht van het
bepaalde in artikel 4, lid 6, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 338/97. Ter wille van de duidelĳkheid
moet de in Verordening (EG) nr. 1988/2000 opgenomen lĳst in haar geheel worden vervangen en Verordening (EG) nr. 1988/2000 moet derhalve worden ingetrokken.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onverminderd het bepaalde in artikel 41 van Verordening (EG)
nr. 939/97 wordt het binnenbrengen in de Gemeenschap van
specimens van de in de bĳlage van deze verordening genoemde
in het wild levende dier- en plantensoorten geschorst.
Artikel 2
Verordening (EG) nr. 1988/2000 wordt ingetrokken.
Artikel 3
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, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie

(1) PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.
(2) PB L 320 van 18.12.2000, blz. 1.
(3) PB L 237 van 21.9.2000, blz. 25.

(4) PB L 140 van 30.5.1997, blz. 9.
(5) PB L 145 van 15.5.1998, blz. 3.
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BĲLAGE
Specimens van de in bĳlage A van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten waarvan het binnenbrengen
in de Gemeenschap wordt geschorst

Soort

Herkomst

Specimens

Rechtsgrond
artikel 4,
lid 6,
onder

Landen van herkomst

FAUNA
MAMMALIA
CARNIVORA
Felidae
Lynx lynx

Wild

Alle

Azerbeidzjan,
Oekraïne

Wild

Alle

Kazachstan

Moldavië,

Litouwen,

a

Bovidae
Ovis ammon nigrimontana

a

Specimens van de in bĳlage B van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten waarvan het binnenbrengen
in de Gemeenschap wordt geschorst

Soort

Herkomst

Specimens

Landen van herkomst

Rechtsgrond
artikel 4,
lid 6,
onder

FAUNA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Zaglossus bruĳni

Wild

Alle

Alle

b

Arctocebus aureus

Wild

Alle

Centraal-Afrikaanse Republiek, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Wild

Alle

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Wild

Alle

Alle

b

Euoticus pallidus (synoniem Galago elegantulus
pallidus )

Wild

Alle

Nigeria

b

Galago matschiei (synoniem G. inustus )

Wild

Alle

Rwanda

b

Galago senegalensis

Wild

Alle

Djibouti

b

Galagoides demidoff (synoniem Galago demidovii )

Wild

Alle

Burkina Faso, Centraal-Afrikaanse
Republiek, Kenia, Senegal

b

Galagoides zanzibaricus
zanzibaricus )

Wild

Alle

Malawi

b

Wild

Alle

Paraguay

b

Wild

Alle

Brazilië

b

Wild

Alle

Colombia

b

Alouatta fusca

Wild

Alle

Alle

b

Alouatta seniculus

Wild

Alle

Trinidad en Tobago

b

PRIMATES
Loridae

Galagonidae

(synoniem

Galago

Callitrichidae
Callithrix argentata
Callithrix
geoffroyi )

geoffroyi

Saguinus labiatus

(synoniem

C.

jacchus

Cebidae
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Soort

Herkomst

Specimens

31.1.2001

Landen van herkomst

Rechtsgrond
artikel 4,
lid 6,
onder

Ateles belzebuth

Wild

Alle

Alle

b

Ateles fusciceps

Wild

Alle

Alle

b

Ateles geoffroyi

Wild

Alle

Alle

b

Ateles paniscus

Wild

Alle

Peru

b

Callicebus torquatus

Wild

Alle

Ecuador

b

Cebus albifrons

Wild

Alle

Guyana

b

Cebus capucinus

Wild

Alle

Belize, Venezuela

b

Cebus olivaceus

Wild

Alle

Peru

b

Cebus torquatus

Wild

Alle

Ghana

b

Chiropotes satanas

Wild

Alle

Brazilië

b

Lagothrix lagothricha

Wild

Alle

Alle

b

Allenopithecus nigroviridis

Wild

Alle

Alle

b

Cercopithecus ascanius

Wild

Alle

Boeroendi

b

Cercopithecus cephus

Wild

Alle

Centraal-Afrikaanse Republiek

b

Cercopithecus dryas (incl. C. salongo)

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Wild

Alle

Alle

b

Cercopithecus erythrotis

Wild

Alle

Alle

b

Cercopithecus hamlyni

Wild

Alle

Alle

b

Cercopithecus pogonias

Wild

Alle

Kameroen, Equatoriaal-Guinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synoniem C. Ihoesti
preussi)

Wild

Alle

Kameroen, Equatoriaal-Guinea, Nigeria

b

Colobus guereza

Wild

Alle

Equatoriaal-Guinea

b

Colobus polykomos

Wild

Alle

Ivoorkust, Ghana, Nigeria

b

Lophocebus albigena (synoniem Cercocebus albigena )

Wild

Alle

Kenia, Nigeria

b

Macaca arctoides

Wild

Alle

India, Maleisië, Thailand

b

Macaca assamensis

Wild

Alle

Nepal

b

Macaca cyclopis

Wild

Alle

Alle

b

Macaca fascicularis

Wild

Alle

Bangladesh, India

b

Macaca maura

Wild

Alle

Indonesië

b

Macaca nemestrina

Wild

Alle

China

b

Macaca nemestrina pagensis

Wild

Alle

Indonesië

b

Macaca nigra

Wild

Alle

Indonesië

b

Macaca ochreata

Wild

Alle

Indonesië

b

Macaca sylvanus

Wild

Alle

Algerĳe, Marokko

b

Papio hamadryas

Wild

Alle

Guinee-Bissau, Liberia, Libië

b

Procolobus badius (synoniem Colobus badius)

Wild

Alle

Alle

b

Procolobus verus (synoniem Colobus verus)

Wild

Alle

b

Trachypithecus
phayrei)

Presbytis

Wild

Alle

Benin, Ivoorkust, Ghana, Sierra Leone,
Togo
Cambodja, China, India

Trachypithecus vetulus (synoniem Presbytis senex)

Wild

Alle

Sri Lanka

b

Cercopithecidae

phayrei

(synoniem

b
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Herkomst

Specimens
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Landen van herkomst

Rechtsgrond
artikel 4,
lid 6,
onder

XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla

Wild

Alle

Belize, Uruguay

b

Ratufa affinis

Wild

Alle

Singapore

b

Ratufa bicolor

Wild

Alle

China

b

Wild

Alle

Bolivia, Peru

b

Cynogale bennettii

Wild

Alle

Brunei, China, Indonesië, Maleisië,
Singapore, Thailand, Vietnam

b

Eupleres goudotii

Wild

Alle

Madagaskar

b

Fossa fossana

Wild

Alle

Madagaskar

b

Leptailurus serval

Wild

Alle

Algerĳe

b

Oncifelis colocolo

Wild

Alle

Chili

b

Prionailurus bengalensis

Wild

Alle

Macau

b

Wild

Alle

Angola

b

Hexaprotodon liberiensis (synoniem Choeropsis
liberiensis)

Wild

Alle

Ivoorkust, Guinee, Guinee-Bissau,
Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Wild

Alle

Gambia, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra
Leone

b

Wild

Alle, met uitzondering van:
— specimens die deel uitmaken
van de geregistreerde voorraad in Argentinië, voorzover
de vergunningen door het
Secretariaat worden bekrachtigd alvorens zĳ door de
invoerende lidstaat worden
aanvaard;
— producten verkregen door
het scheren van levende
dieren in het kader van het
goedgekeurde
beheerprogramma, voorzover van een
passend merkteken voorzien
en geregistreerd;
— de niet-commmerciële uitvoer van beperkte hoeveelheden wol voor industriële
beproeving, tot een jaarlĳks
maximum van 500 kg

Argentinië

b

Wild

Alle

Chili

b

RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Viverridae

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe
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Landen van herkomst

Rechtsgrond
artikel 4,
lid 6,
onder

Moschidae
Moschus chrysogaster

Wild

Alle

China

b

Moschus berezovski

Wild

Alle

China

b

Moschus fuscus

Wild

Alle

China

b

Moschus moschiferus

Wild

Alle

China, Russische Federatie

b

Wild

Alle

Alle

b

Wild

Alle

Zambia

b

Wild

Alle

Madagaskar

b

Accipiter brachyurus

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Accipiter gundlachi

Wild

Alle

Cuba

b

Accipiter imitator

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea, Salomonseilanden

b

Buteo galapagoensis

Wild

Alle

Ecuador

b

Buteo ridgwayi

Wild

Alle

Dominicaanse Republiek, Haïti

b

Erythrotriorchis radiatus

Wild

Alle

Australië

b

Gyps coprotheres

Wild

Alle

Mozambique, Namibië, Swaziland

b

Gyps rueppelli

Wild

Alle

Guinee

b

Harpyopsis novaeguineae

Wild

Alle

Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Wild

Alle

Brazilië

b

Leucopternis occidentalis

Wild

Alle

Ecuador, Peru

b

Lophoictinia isura

Wild

Alle

Australië

b

Spizaetus bartelsi

Wild

Alle

Indonesië

b

Falco deiroleucus

Wild

Alle

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Wild

Alle

Botswana, Ethiopië, Kenia, Malawi,
Mozambique, Zuid-Afrika, Soedan,
Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Wild

Alle

Australië, Papoea-Nieuw-Guinea

b

Micrastur plumbeus

Wild

Alle

Colombia, Ecuador

b

Wild

Alle

Indonesië, Maleisië

b

Balearica pavonina

Wild

Alle

Guinee, Mali

b

Balearica regulorum

Wild

Alle

Angola, Botswana, Boeroendi, Democratische Republiek Congo, Kenia,
Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibië, Rwanda, Zuid-Afrika, Swaziland, Tanzania, Oeganda, Zambia,
Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Wild

Alle

Alle

b

Bovidae
Ovis ammon (behalve de ondersoorten nigrimontana en hogdsonii)
AVES
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri
FALCONIFORMES
Accipitridae

Falconidae

GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri
GRUIFORMES
Gruidae
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Landen van herkomst

Rechtsgrond
artikel 4,
lid 6,
onder

COLUMBIFORMES
Columbidae
Goura cristata

Wild

Alle

Indonesië

b

Goura scheepmakeri

Wild

Alle

Indonesië

b

Goura victoria

Wild

Alle

Indonesië

b

Wild

Alle

Tanzania

b

Ranches

Alle

Mozambique

b

Agapornis lilianae

Wild

Alle

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Wild

Alle

Alle

b

Agapornis pullarius

Wild

Alle

Angola, Kenia, Togo

b

Agapornis roseicollis

Wild

Alle

Botswana

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Wild

Alle

Indonesië

b

Amazona agilis

Wild

Alle

Jamaica

b

Amazona auropalliata

Wild

Alle

Honduras

b

Amazona autumnalis

Wild

Alle

Ecuador

b

Amazona collaria

Wild

Alle

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Wild

Alle

Venezuela

b

Amazona oratrix

Wild

Alle

Belize, Guatemala, Honduras, Mexico

b

Amazona xanthops

Wild

Alle

Bolivia, Paraguay

b

Ara ararauna

Wild

Alle

Trinidad en Tobago

b

Ara chloropterus

Wild

Alle

Argentinië, Panama

b

Ara couloni

Wild

Alle

Bolivia, Brazilië

b

Ara severa

Wild

Alle

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Wild

Alle

Uruguay

b

Aratinga aurea

Wild

Alle

Argentinië

b

Aratinga auricapilla

Wild

Alle

Alle

b

Aratinga erythrogenys

Wild

Alle

Peru

b

Aratinga euops

Wild

Alle

Cuba

b

Aratinga solstitialis

Wild

Alle

Venezuela

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Wild

Alle

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Wild

Alle

Indonesië

b

Cacatua sulphurea

Wild

Alle

Indonesië

b

Charmosyna amabilis

Wild

Alle

Fĳi

b

Charmosyna diadema

Wild

Alle

Alle

b

Cyanoliseus patagonus

Wild

Alle

Chili, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Wild

Alle

Peru

b

Eclectus roratus

Wild

Alle

Indonesië

b

Eunymphicus cornutus

Wild

Alle

Nieuw-Caledonië

b

Forpus xanthops

Wild

Alle

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Wild

Alle

Alle

b

Hapalopsittaca fuertesi

Wild

Alle

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Wild

Alle

Alle

b

Leptosittaca branickii

Wild

Alle

Alle

b

Lorius domicella

Wild

Alle

Indonesië

b

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri
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Nannopsittaca panychlora

Wild

Alle

Brazilië

b

Neophema splendida

Wild

Alle

Australië

b

Pionus chalcopterus

Wild

Alle

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Wild

Alle

Tanzania

b

Poicephalus meyeri

Wild

Alle

Eritrea, Ethiopië, Tanzania

b

Poicephalus robustus

Wild

Alle

Botswana, Gambia, Mali, Namibië,
Nigeria, Senegal, Zuid-Afrika, Swaziland, Togo

b

Poicephalus rufiventris

Wild

Alle

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Wild

Alle

Australië

b

Prioniturus luconensis

Wild

Alle

Filipĳnen

b

Psittacula alexandri

Wild

Alle

Indonesië

b

Psittacula finschii

Wild

Alle

Bangladesh, Cambodja

b

Psittacula roseata

Wild

Alle

China

b

Psittacus erithacus

Wild

Alle

Benin, Boeroendi, Liberia, Mali, Togo

b

Psittinus cyanurus

Wild

Alle

Vietnam

b

Psittrichas fulgidus

Wild

Alle

Alle

b

Pyrrhura albipectus

Wild

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura calliptera

Wild

Alle

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Wild

Alle

Brazilië

b

Pyrrhura orcesi

Wild

Alle

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Wild

Alle

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Wild

Alle

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Wild

Alle

Indonesië

b

Touit melanonotus

Wild

Alle

Brazilië

b

Touit surda

Wild

Alle

Brazilië

b

Trichoglossus johnstoniae

Wild

Alle

Filipĳnen

b

Triclaria malachitacea

Wild

Alle

Argentinië, Brazilië

b

Tauraco corythaix

Wild

Alle

Mozambique

b

Tauraco fischeri

Wild

Alle

Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Wild

Alle

Guinee

b

Tauraco ruspolii

Wild

Alle

Ethiopië

b

Phodilus prigoginei

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo

b

Tyto aurantia

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Tyto inexspectata

Wild

Alle

Indonesië

b

Tyto manusi

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Wild

Alle

Indonesië

b

Tyto sororcula

Wild

Alle

Indonesië

b

CUCULIFORMES
Musophagidae

STRIGIFORMES
Tytonidae
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Strigidae
Asio clamator

Wild

Alle

Peru

b

Bubo philippensis

Wild

Alle

Filipĳnen

b

Bubo vosseleri

Wild

Alle

Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo,
Rwanda

b

Ketupa blakistoni

Wild

Alle

China, Japan, Russische Federatie

b

Ketupa ketupu

Wild

Alle

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea, Salomonseilanden

b

Ninox affinis

Wild

Alle

India

b

Ninox rudolfi

Wild

Alle

Indonesië

b

Otus angelinae

Wild

Alle

Indonesië

b

Otus fuliginosus

Wild

Alle

Filipĳnen

b

Otus longicornis

Wild

Alle

Filipĳnen

b

Otus magicus

Wild

Alle

Seychellen

b

Otus mindorensis

Wild

Alle

Filipĳnen

b

Otus mirus

Wild

Alle

Filipĳnen

b

Otus pauliani

Wild

Alle

Comoren

b

Otus roboratus

Wild

Alle

Peru

b

Otus rutilus

Wild

Alle

Comoren

b

Pulsatrix melanota

Wild

Alle

Peru

b

Scotopelia ussheri

Wild

Alle

Ivoorkust, Ghana, Guinee, Liberia,
Sierra Leone

b

Strix davidi

Wild

Alle

China

b

Strix woodfordii

Wild

Alle

Guinee

b

Chalcostigma olivaceum

Wild

Alle

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Wild

Alle

Peru

b

Wild

Alle

Thailand

b

Wild

Alle

Alle

b

Callagur borneoensis

Wild

Alle

Alle

b

Trachemys scripta elegans

Alle

Levende

Alle

d

APODIFORMES
Trochilidae

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae
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Testudinidae
Geochelone chilensis

Wild

Alle

Argentinië

b

Wild

Levende

Alle

c

Wild

Alle

Bolivia, Ecuador

b

Wild

Levende

Alle

c

Wild

Alle

Bangladesh, Pakistan

b

Wild

Levende

Alle

c

Geochelone gigantea

Wild

Alle

Seychellen

b

Geochelone pardalis

Wild

Alle

Democratische Republiek Congo,
Mozambique, Tanzania, Zambia

b

Ranches

Alle

Mozambique

b

Geochelone platynota

Wild

Alle

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Wild

Alle

Alle

b

Gopherus berlandieri

Wild

Alle

Alle

b

Gopherus polyphemus

Wild

Alle

Verenigde Staten van Amerika

b

Homopus areolatus

Wild

Levende

Alle

c

Homopus boulengeri

Wild

Levende

Alle

c

Homopus femoralis

Wild

Levende

Alle

c

Homopus signatus

Wild

Levende

Alle

b

Indotestudo elongata

Wild

Alle

Bangladesh, China, India

b

Indotestudo forstenii

Wild

Alle

Alle

b

Kinixys belliana

Wild

Alle

Mozambique

b

Ranches

Alle

Benin, Mozambique

b

Wild

Levende

Alle

c

Wild

Alle

Togo

b

Wild

Levende

Alle

c

Ranches

Alle

Benin

b

Wild

Levende

Alle

c

Kinixys natalensis

Wild

Levende

Alle

c

Manouria emys

Wild

Alle

Bangladesh, Brunei, Cambodja, China,
India, Indonesië, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam

b

Wild

Levende

Alle

c

Wild

Alle

Alle

b

Wild

Levende

Alle

c

Psammobates spp.

Wild

Levende

Alle

c

Pyxis arachnoides

Wild

Alle

Alle

b

Wild

Levende

Alle

c

Wild

Levende

Alle

c

Wild

Alle

China, Pakistan

b

Geochelone denticulata

Geochelone elegans

Kinixys erosa

Kinixys homeana

Manouria impressa

Testudo horsfieldii
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Erymnochelys madagascariensis
Podocnemis erythrocephala
Podocnemis expansa

Wild
Wild
Wild

Alle
Alle
Alle

Podocnemis lewyana
Podocnemis sextuberculata
Padocnemis unifilis

Wild
Wild
Wild
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b
b
b

Alle
Alle
Alle

Madagaskar
Colombia, Venezuela
Colombia, Ecuador, Guyana, Peru,
Trinidad en Tobago, Venezuela
Alle
Peru
Surinam

Wild

Alle

El Salvador, Guatemala, Mexico

b

Alle
Alle

Soedan
Egypte

b
b

Uromastyx maliensis

Wild
In gevangenschap geboren
dieren met
betrekking
waartoe niet
aan de criteria
van hoofdstuk
III van Verordening (EG) nr.
939/97 is
voldaan
Wild

Alle

Alle

b

Chamaeleonidae
Chamaeleo angeli
Chamaeleo antimena
Chamaeleo balteatus
Chamaeleo belalandaensis
Chamaeleo bifidus
Chamaeleo boettgeri
Chamaeleo brevicornis
Chamaeleo campani
Chamaeleo capuroni
Chamaeleo cucullatus
Chamaeleo deremensis
Chamaeleo ellioti
Chamaeleo fallax
Chamaeleo furcifer
Chamaeleo gallus
Chamaeleo gastrotaenia
Chamaeleo globifer
Chamaeleo gracilis
Chamaeleo guibei
Chamaeleo hilleniusi
Chamaeleo labordi
Chamaeleo linotus
Chamaeleo malthe
Chamaeleo minor
Chamaeleo monoceras
Chamaeleo nasutus
Chamaeleo oshaughnessyi

Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Ranches
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild
Wild

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Tanzania
Boeroendi
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Togo
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar
Madagaskar

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b

CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
SAURIA
Agamidae
Uromastyx acanthinurus
Uromastyx aegyptica
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Chamaeleo parsonii

Wild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo petteri

Wild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo peyrieresi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo rhinoceratus

Wild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo tsaratananensis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo tuzetae

Wild

Alle

Madagaskar

b

Chamaeleo werneri

Wild

Alle

Tanzania

b

Chamaeleo willsii

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma abbotti

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma cepediana

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma dubia

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma edwardnewtonii

Wild

Alle

Mauritius

b

Phelsuma flavigularis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma leiogaster

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Phelsuma trilineata

Wild

Alle

Madagaskar

b

Conolophus pallidus

Wild

Alle

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Wild

Alle

Ecuador

b

Iguana iguana

Wild

Alle

El Salvador

b

Heloderma horridum

Wild

Alle

Guatemala, Mexico

b

Heloderma suspectum

Wild

Alle

Mexico, Verenigde Staten van Amerika

b

Wild

Alle

Salomonseilanden

b

Varanus albigularis

Wild

Alle

Lesotho

b

Varanus beccarii

Wild

Alle

Indonesië

b

Varanus bogerti

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Varanus dumerilii

Wild

Alle

Indonesië

b

Gekkonidae

Iguanidae

Helodermatidae

Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae
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Wild

Alle

Benin

b

Ranches

Alle

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synoniem V. karlschmidti )

Wild

Alle

Indonesië

b

Varanus niloticus

Wild

Alle

Boeroendi, Mozambique

b

Ranches

Alle

Benin, Togo

b

Varanus rudicollis

Wild

Alle

Filipĳnen

b

Varanus salvadorii

Wild

Alle

Indonesië

b

Varanus salvator

Wild

Alle

China, India, Singapore

b

Varanus telenestes

Wild

Alle

Papoea-Nieuw-Guinea

b

Varanus teriae

Wild

Alle

Australië

b

Varanus yemenensis

Wild

Alle

Saoedi-Arabië, Jemen

b

Boa constrictor

Wild

Alle

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Ranches

Alle

Benin, Togo

b

Eryx colubrinus

Wild

Alle

Tanzania

b

Eunectes deschauenseei

Wild

Alle

Brazilië

b

Eunectes murinus

Wild

Alle

Paraguay

b

Morelia boeleni

Wild

Alle

Indonesië

b

Python molurus

Wild

Alle

China, Vietnam

b

Python reticulatus

Wild

Alle

India, Singapore

b

Python sebae

Wild

Alle

Mauritanië, Mozambique

b

Ranches

Alle

Mozambique

b

Wild

Alle

China

b

Wild

Alle, met uitzondering van specimens uit de gemerkte en geregistreerde voorraad van 102 285
huiden die vóór 30 september
1993 werden verkregen, voorzover het CITES-secretariaat de
geldigheid van de Indonesische
uitvoervergunning heeft bevestigd

Indonesië

b

Mantella aurantiaca

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella baroni (synoniem Phrynomantis maculatus)

Wild

Alle

Madagaskar

b

SERPENTES
Boidae

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Ranidae
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Mantella aff. Baroni

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella cowani

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella crocea

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella expectata

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (synoniem M.
madagascariensis haraldmeieri)

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella manery

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (synoniem M. aurantiaca milotympanum)

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella nigricans (synoniem M. cowani nigricans)

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Wild

Alle

Madagaskar

b

Mantella viridis

Wild

Alle

Madagaskar

b

Rana catesbeiana

Alle

Levende

Alle

d

Ornithoptera croesus

Wild

Alle

Indonesië

b

Ornithoptera meridionalis

Wild

Alle

Indonesië

b

Ornithoptera urvillianus

Wild

Alle

Salomonseilanden

b

Ornithoptera tithonus

Wild

Alle

Indonesië

b

Ornithoptera victoriae

Wild

Alle

Salomonseilanden

b

Troides andromache

Wild

Alle

Indonesië

b

Ranches

Alle

Indonesië

b

Hippopus hippopus

Wild

Alle

Federale Staten van Micronesia,
Vanuatu

b

Tridacna derasa

Wild

Alle

Tonga

b

Tridacna gigas

Wild

Alle

Guam, Federale Staten van Micronesia,
Fĳi, Indonesië, Marshalleilanden, Palau,
Papoea-Nieuw-Guinea, Vanuatu

b

Tridacna rosewateri

Wild

Alle

Mauritius

b

Tridacna squamosa

Wild

Alle

Tonga

b

Tridacna tevoroa

Wild

Alle

Alle

b

Wild

Alle

Antigua en Barbuda, Barbados, Dominica, Santa Lucia, Trinidad en Tobago

b

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
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CNIDARIA
SCLERACTINIA
Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei

Wild

Alle

Indonesië

b

Wild

Alle

Bosnië-Herzegovina, Bulgarĳe, Tsjechische Republiek, Moldavië, Slowakĳe,
Zwitserland, Oekraïne

b

Wild

Alle

Madagaskar

b

Aceras anthropophorum

Wild

Alle

Turkĳe

b

Aeranthes henrici

Wild

Alle

Madagaskar

b

Anacamptis pyramidalis

Wild

Alle

Estland, Slowakĳe, Zwitserland, Turkĳe

b

Barlia robertiana

Wild

Alle

Malta, Turkĳe

b

Cephalanthera damasonium

Wild

Alle

Polen, Slowakĳe

b

Cephalanthera rubra

Wild

Alle

Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen,
Slowakĳe

b

Cypripedium japonicum

Wild

Alle

China, Democratische Volksrepubliek
Korea, Japan, Republiek Korea

b

Cypripedium macranthos

Wild

Alle

China, Democratische Volksrepubliek
Korea, Japan, Republiek Korea, Russische Federatie

b

Cypripedium margaritaceum

Wild

Alle

China

b

Cypripedium micranthum

Wild

Alle

China

b

Dactylorhiza fuchsii

Wild

Alle

Tsjechische Republiek, Polen

b

Dactylorhiza incarnata

Wild

Alle

Noorwegen, Slowakĳe

b

Dactylorhiza latifolia

Wild

Alle

Noorwegen, Polen, Slowakĳe

b

Dactylorhiza maculata

Wild

Alle

Tsjechische Republiek, Litouwen,
Noorwegen

b

Dactylorhiza romana

Wild

Alle

Turkĳe

b

Dactylorhiza russowii

Wild

Alle

Tsjechische Republiek, Litouwen,
Noorwegen, Polen

b

Dactylorhiza traunsteineri

Wild

Alle

Liechtenstein, Polen

b

Dendrobium bellatulum

Wild

Alle

Cambodja, China, India, Democratische Volksrepubliek Laos, Myanmar,
Thailand, Vietnam

b

Gymnadenia conopsea

Wild

Alle

Tsjechische Republiek, Litouwen,
Slowakĳe

b

Himantoglossum hircinum

Wild

Alle

Tsjechische Republiek, Hongarĳe,
Zwitserland

b

Nigritella nigra

Wild

Alle

Noorwegen

b

Ophrys apifera

Wild

Alle

Hongarĳe

b

Ophrys holoserica

Wild

Alle

Turkĳe

b

Ophrys insectifera

Wild

Alle

Tsjechische Republiek, Hongarĳe,
Letland, Liechtenstein, Noorwegen,
Roemenië, Slowakĳe

b

Ophrys pallida

Wild

Alle

Algerĳe

b

Ophrys scolopax

Wild

Alle

Hongarĳe, Roemenië

b

Ophrys sphegodes

Wild

Alle

Hongarĳe, Roemenië, Zwitserland

b

Ophrys tenthredinifera

Wild

Alle

Malta, Turkĳe

b

FLORA
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
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Herkomst

Specimens

31.1.2001

Landen van herkomst

Rechtsgrond
artikel 4,
lid 6,
onder

Ophrys umbilicata

Wild

Alle

Turkĳe

b

Orchis coriophora

Wild

Alle

Polen, Russische Federatie, Zwitserland

b

Orchis italica

Wild

Alle

Malta, Turkĳe

b

Orchis laxiflora

Wild

Alle

Zwitserland

b

Orchis mascula

Wild

Alle

Estland, Litouwen, Polen

b

Wild/Ranches

Alle

Albanië

b

Orchis militaris

Wild

Alle

Litouwen, Polen, Slowakĳe

b

Orchis morio

Wild

Alle

Estland, Litouwen, Polen, Slowakĳe,
Turkĳe

b

Orchis pallens

Wild

Alle

Hongarĳe, Polen, Russische Federatie,
Slowakĳe

b

Orchis papilionacea

Wild

Alle

Roemenië, Slovenië

b

Orchis provincialis

Wild

Alle

Zwitserland

b

Orchis punctulata

Wild

Alle

Turkĳe

b

Orchis purpurea

Wild

Alle

Polen, Slowakĳe, Zwitserland, Turkĳe

b

Orchis simia

Wild

Alle

Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Roemenië, Slovenië, Zwitserland, Turkĳe, Joegoslavië

b

Orchis tridentata

Wild

Alle

Tsjechische Republiek, Slowakĳe,
Turkĳe

b

Orchis ustulata

Wild

Alle

Estland, Letland, Litouwen, Polen,
Russische Federatie, Slowakĳe

b

Serapias cordigera

Wild

Alle

Turkĳe

b

Serapias lingua

Wild

Alle

Malta

b

Serapias parviflora

Wild

Alle

Turkĳe

b

Serapias vomeracea

Wild

Alle

Malta, Zwitserland, Turkĳe

b

Spiranthes spiralis

Wild

Alle

Tsjechische Republiek, Liechtenstein,
Polen, Zwitserland

b

Cyclamen intaminatum

Wild

Alle

Turkĳe

b

Cyclamen mirabile

Wild

Alle

Turkĳe

b

Cyclamen parviflorum

Wild

Alle

Turkĳe

b

Cyclamen persicum

Wild

Alle

Turkĳe

b

Cyclamen pseudibericum

Wild

Alle

Turkĳe

b

Cyclamen trochopteranthum

Wild

Alle

Turkĳe

b

Primulaceae
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VERORDENING (EG) Nr. 192/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 2342/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
voor de premieregelingen in de sector rundvlees
die zich zorgen maken over het toenemende aantal
geconstateerde gevallen van boviene spongiforme encefalopathie, minder rundvlees kopen, wordt nog altĳd
veel minder geslacht en uitgevoerd, of zelfs in het geheel
niet meer, en is de voor 2000 geplande slacht of uitvoer
uitgesteld tot 2001. Deze uitzonderlĳke situatie heeft tot
gevolg dat in de lidstaten die, overeenkomstig artikel 8
van de verordening, besloten hebben de speciale premie
toe te kennen bĳ het slachten of bĳ de uitvoer, de
producenten de speciale premie niet meer ontvangen
voor het jaar 2000, hetgeen in strĳd is met het doel van
de maatregel.

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), en met name op artikel 4,
lid 8, artikel 13, lid 5 en artikel 50, tweede streepje,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Met het oog op de betaling van het extensiveringsbedrag
zoals bedoeld in artikel 32 van Verordening (EG) nr.
2342/1999 van de Commissie van 28 oktober 1999 tot
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2733/2000 (3),
wordt het veebezettingsgetal van het bedrĳf bepaald aan
de hand van, met name, het aantal mannelĳke runderen,
koeien en vaarzen dat in de loop van het betrokken
kalenderjaar op het bedrĳf aanwezig was. Wegens de
moeilĳke situatie op de rundvleesmarkt als gevolg van
de sterke daling van de vraag, met name doordat de
consumenten, die zich zorgen maken over het toenemende aantal geconstateerde gevallen van boviene spongiforme encefalopathie, minder rundvlees kopen, blĳven
de dieren langer dan normaal in de productie-eenheid.
Deze dieren worden in aanmerking genomen voor het
bepalen van het veebezettingsgetal van het bedrĳf en dit
kan tot gevolg hebben dat de producent niet meer in
aanmerking komt voor het extensiveringsbedrag,
hetgeen in strĳd is met het nagestreefde doel.

(4)

Derhalve moet worden voorzien in de mogelĳkheid voor
de producenten voor wie de slacht of uitvoer tot 2001 is
uitgesteld, om gedurende een beperkte periode een
aanvraag voor de speciale premie voor het jaar 2000 in
te dienen.

(5)

Gelet op de snelle ontwikkeling van de situatie moet
deze verordening onmiddellĳk in werking treden.

(6)

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

Om de producent in deze uitzonderlĳke omstandigheden niet te benadelen, is het dan ook dienstig om,
gedurende een beperkte periode, voor de bepaling van
het veebezettingsgetal een forfaitaire correctiecoëfficiënt
toe te passen op het aantal in het bedrĳf voor de
betrokken periode geconstateerde grootvee-eenheden
(GVE), op voorwaarde dat de gevolgen van de uitzonderlĳke marktsituatie voor de duur van de periode gedurende welke de dieren op het bedrĳf worden aangehouden, worden aangetoond en dat niet wordt geraakt
aan het beginsel van de extensivering.

1. Aan artikel 32 wordt het volgende lid 12 toegevoegd:

In artikel 42 van Verordening (EG) nr. 2342/1999 zĳn
de regels vastgesteld inzake het jaar van toerekening van
de dieren waarvoor met name de regeling van de
speciale premie wordt toegepast. Wegens de moeilĳkheden bĳ de afzet van rundvlees als gevolg van de sterke
daling van de vraag, met name doordat de consumenten,

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 281 van 4.11.1999, blz. 30.
(3) PB L 316 van 15.12.2000, blz. 44.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2342/1999 wordt als volgt gewĳzigd:

„12.
In de periode tussen 15 oktober 2000 en 15 maart
2001 wordt voor de toepassing van dit artikel het aantal in
het bedrĳf geconstateerde GVE vermenigvuldigd met de
coëfficiënt 0,8.
Deze maatregel wordt toegepast voorzover ten genoegen
van de lidstaat wordt aangetoond dat, wegens de uitzonderlĳke situatie op de markt, dieren langer op het bedrĳf
worden aangehouden dan in een normale situatie.”.
2. Aan artikel 42 wordt de volgende derde alinea toegevoegd:
„In afwĳking van het bepaalde in de voorgaande alinea's en
in artikel 35, lid 1, wordt bĳ toekenning van de speciale
premie volgens één van de in artikel 8 bedoelde mogelĳkheden, indien het dier is geslacht tussen 1 januari en 28
februari 2001 en de premieaanvraag voor dit dier uiterlĳk
op 15 maart 2001 wordt ingediend voor het jaar 2000, op
verzoek van de producent de premie toegerekend aan het
jaar 2000 en het premiebedrag toegepast dat geldt op 31
december 2000.”.
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

31.1.2001

31.1.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 193/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor rĳst en breukrĳst en schorsing van de afgifte van
de uitvoercertificaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

In artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 3072/95
zijn de specifieke criteria bepaald waarmede bĳ de berekening van de restitutie bĳ uitvoer van rĳst en breukrĳst
rekening moet worden gehouden.

(6)

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.

(7)

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.

(8)

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

(9)

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.

(10)

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.

(11)

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

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. 1667/2000 (2), inzonderheid op artikel 13, lid 3, tweede
alinea, en lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
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.

(1)

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.

(2)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 1361/76 van de Commissie (3)
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)

De uitvoer van een hoeveelheid van 14 119 t rĳst naar
bepaalde bestemmingen is mogelĳk. Daartoe moet de
procedure van artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1162/95 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2110/2000 (5), worden toegepast.
Bĳ de vaststelling van de restituties moet daarmee rekening worden gehouden.

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329
193
154
117
250

van
van
van
van
van

30.12.1995, blz. 18.
29.7.2000, blz. 3.
15.6.1976, blz. 11.
24.5.1995, blz. 2.
5.10.2000, blz. 23.

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
Behalve voor de in de bĳlage vermelde hoeveelheid van
14 119 t wordt de afgifte van uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie geschorst.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

31.1.2001

31.1.2001

NL
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 januari 2001 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor rĳst
en breukrĳst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restituties (1)

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

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
181,00
222,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restituties (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
064
A97
021 en 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 en 023
R01
A97
064
021 en 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
181,00
222,00
222,00
181,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
222,00
—
—

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) De in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1162/95 bepaalde procedure is van toepassing voor de in het kader van deze verordening aangevraagde certificaten voor de
volgende naar bestemming gespecificeerde hoeveelheden:
Bestemming R01: 2 054 ton
Bestemmingen R02, R03 samen: 2 850 ton
Bestemmingen 021 en 023: 420 ton
Bestemming 064: 8 495 ton
Bestemming A97: 300 ton.

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L
366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz.
14).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
R01 Zwitserland, Liechtenstein en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia.
R02 Marokko, Algerĳe, Tunesië, Malta, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Syrië, Voormalige Spaanse Sahara, Cyprus, Jordanië, Irak, Iran, Jemen,
Koeweit, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, Eritrea, Westelĳke Jordaanoever/Gazastrook, Estland, Letland,
Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakĳe, Noorwegen, Faeröer, Ĳsland, Rusland, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Joegoslavië,
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Roemenië, Bulgarĳe, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne,
Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzĳkistan, Kirgizië.
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Brazilië, Venezuela, Canada, Mexico, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Hongkong SAR, A40, A11 met uitzondering van Suriname, Guyana, Madagaskar.
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VERORDENING (EG) Nr. 194/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
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. 2826/
2000 (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 februari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
328
296
192

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 13.
23.12.2000, blz. 2.
17.11.1994, blz. 23.
24.7.1999, blz. 19.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 30 januari 2001 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)

230,00

Breukrĳst
(1006 40)

51,00
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VERORDENING (EG) Nr. 195/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
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. 2826/2000 (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 februari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
328
179
238

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 1.
23.12.2000, blz. 2.
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 30 januari 2001 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

230,00

230,00
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VERORDENING (EG) Nr. 196/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor op basis van groenten en fruit verwerkte
producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1429/95 van de Commissie van
23 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de
toekenning van uitvoerrestituties in de sector van op basis van
groenten en fruit verwerkte producten, andere dan voor toegevoegde suiker toegekende restituties (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1007/97 (2), en met name op artikel 4,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In Verordening (EG) nr. 2302/2000 van de
Commissie (3) is bepaald voor welke hoeveelheden,
buiten die waarvoor dat in het kader van voedselhulp
mogelijk is, uitvoercertificaten met vaststelling vooraf
van de restitutie kunnen worden aangevraagd.
In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1429/95 is bepaald
onder welke voorwaarden de Commissie bijzondere
maatregelen kan nemen om te voorkomen dat de
hoeveelheden waarvoor uitvoercertificaten kunnen
worden aangevraagd, worden overschreden.
Volgens de informatie waarover de Commissie op dit
ogenblik beschikt, zou de hoeveelheid van 293 ton
gekonfĳte kersen, in de bijlage bij Verordening (EG) nr.
2302/2000, verminderd en vermeerderd met de in

artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1429/95
bedoelde hoeveelheden, worden overschreden als voor
alle sinds 25 januari 2001 ingediende aanvragen een
certificaat zou worden afgegeven. Bijgevolg moet een
verminderingscoëfficiënt worden toegepast op de op 25
januari 2001 aangevraagde hoeveelheden en de
aanvragen om uitvoercertificaten met vaststelling vooraf
van de restitutie die na die datum zijn ingediend met het
oog op afgifte in de lopende periode, moeten worden
afgewezen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De op 25 januari 2001 uit hoofde van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2302/2000 voor gekonfĳte kersen aangevraagde
uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie
worden ingewilligd voor 94,5 % van de aangevraagde hoeveelheden.
Voor het bovengenoemde product worden de na 25 januari en
vóór 24 februari 2001 ingediende aanvragen om certificaten
met vaststelling vooraf van de restitutie afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 31 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 141 van 24.6.1995, blz. 28.
(2) PB L 144 van 5.6.1997, blz. 16.
(3) PB L 263 van 18.10.2000, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 197/2001 VAN DE COMMISSIE
van 30 januari 2001
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit
Deze overschrĳding zou nadelig zĳn voor de goede
werking van de uitvoerrestitutieregeling in de sector
groenten en fruit.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van
14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning
van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 298/2000 (2), en
met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 2/2001 van de Commissie (3) is
bepaald voor welke indicatieve hoeveelheden, exclusief
de hoeveelheden waarvoor in het kader van voedselhulp
certificaten zĳn aangevraagd, uitvoercertificaten van het
B-stelsel kunnen worden afgegeven.

(2)

Volgens de informatie waarover de Commissie op dit
ogenblik beschikt, zouden de voor de lopende uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden voor
citroenen binnenkort kunnen worden overschreden.

(3)

Om deze situatie te verhelpen, moeten de certificaataanvragen van het B-stelsel worden afgewezen voor na
30 januari 2001 uitgevoerde citroenen, zulks tot het
einde van de lopende uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen voor uitvoercertificaten van het B-stelsel voor
citroenen, die zĳn ingediend op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2/2001 en waarvoor de aangifte ten uitvoer
van de producten na 30 januari en vóór 17 maart 2001 is
aanvaard, moeten worden afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 31 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 30 januari 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 12.
(2) PB L 34 van 9.2.2000, blz. 16.
(3) PB L 1 van 4.1.2001, blz. 3.

L 29/38

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

31.1.2001

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 22 december 2000
betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Cyprus tot
vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Cyprus aan de programma's van de
Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, onderwĳs en jeugd
(2001/84/EG)
van het communautaire actieprogramma „Jeugd” (5), en
met name op artikel 11, wordt bepaald dat deze
programma's openstaan voor deelname van Cyprus.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 149 en 150 juncto artikel 300,
lid 2, eerste zin, en de eerste alinea van artikel 300, lid 3,

(3)

Overeenkomstig de op 14 februari 2000 door de Raad
goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren heeft de
Commissie namens de Gemeenschap over een overeenkomst over de deelname van Cyprus aan deze programma's onderhandeld.

(4)

Deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Overwegende hetgeen volgt:

BESLUIT:
(1)

(2)

De deelname van Cyprus aan de programma's van de
Gemeenschap vormt een belangrĳk onderdeel van de
pretoetredingsstrategie voor Cyprus die is vastgesteld in
Verordening (EG) nr. 555/2000 van de Raad van 13
maart 2000 betreffende de uitvoering van acties in het
kader van de pretoetredingsstrategie voor de Republiek
Cyprus en de Republiek Malta (2).
In Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999
tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire
actieprogramma
inzake
beroepsopleiding
„Leonardo da Vinci” (3), en met name op artikel 10,
Besluit nr. 253/2000/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 24 januari 2000 tot vaststelling van de
tweede fase van het communautaire actieprogramma op
onderwĳsgebied „Socrates” (4), en met name op artikel
12, en Besluit nr. 1031/2000/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 april 2000 tot vaststelling

(1) Advies van 13 december 2000 (nog niet in het Publicatieblad
verschenen).
(2) PB L 68 van 16.3.2000, blz. 3.
3
( ) PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33.
(4) PB L 28 van 3.2.2000, blz. 1.

Artikel 1
De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Cyprus tot vaststelling van de voorwaarden voor de
deelname van de Republiek Cyprus aan de programma's van de
Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, onderwĳs
en jeugd wordt hierbĳ namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van deze overeenkomst is bĳ dit besluit gevoegd.

Artikel 2
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de persoon
(personen) aan te wĳzen die bevoegd is (zĳn) om deze overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te
binden.
(5) PB L 117 van 18.5.2000, blz. 1.
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Artikel 3
De voorzitter van de Raad verricht namens de Gemeenschap de in artikel 4 van de overeenkomsten
bedoelde kennisgeving.
Gedaan te Brussel, 22 december 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
C. PIERRET
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OVEREENKOMST
tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus tot vaststelling van de voorwaarden
voor de deelname van de Republiek Cyprus aan de programma's van de Gemeenschap op het
gebied van beroepsopleiding, onderwĳs en jeugd
DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

enerzĳds, en

Artikel 1

DE REPUBLIEK CYPRUS, hierna genoemd Cyprus,

anderzĳds,
Overwegende hetgeen volgt:
In Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999
tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci” (1), met name op artikel 10, Besluit nr.
253/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 24 januari 2000 tot vaststelling van de tweede fase
van het communautaire actieprogramma op onderwĳsgebied „Socrates” (2), met name op artikel 12, en Besluit
nr. 1031/2000/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 april 2000 tot vaststelling van het communautaire actieprogramma „Jeugd” (3), met name op artikel
11, wordt bepaald dat deze programma's openstaan
voor deelname van Cyprus.

(1)

ZĲN OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

(2)

Cyprus heeft laten weten dat het aan deze programma's
wenst deel te nemen.

(3)

De deelname van Cyprus aan de programma's van de
Gemeenschap vormt een belangrĳk onderdeel van de
pretoetredingsstrategie voor Cyprus die is vastgesteld in
Verordening (EG) nr. 555/2000 van de Raad van 13
maart 2000 betreffende de uitvoering van acties in het
kader van de pretoetredingsstrategie voor de Republiek
Cyprus en de Republiek Malta (4),

Cyprus neemt vanaf 2001 deel aan de tweede fase van de
communautaire programma's Leonardo da Vinci en Socrates
(„Leonardo da Vinci II” en „Socrates II”) en aan het communautaire actieprogramma „Jeugd”, overeenkomstig de voorwaarden
die zĳn opgenomen in bĳlagen I en II, die een integrerend deel
van deze overeenkomst vormen.
Artikel 2
Deze overeenkomst is geldig van 1 januari 2001 tot het einde
van de programma's.
Artikel 3
Deze overeenkomst is enerzĳds van toepassing op de gebieden
waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, en anderzĳds op het grondgebied van
Cyprus.
Artikel 4
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de
overeenkomstsluitende partĳen kennis geven van de voltooiing
van hun respectieve procedures.
Artikel 5
Deze overeenkomst wordt opgesteld in twee exemplaren in het
Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands,
Portugees, Spaans en Zweeds; alle teksten zĳn even authentiek.

Gedaan te Brussel, 22 december 2000.
Voor de Europese Gemeenschap

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

146 van 11.6.1999, blz. 33.
28 van 3.2.2000, blz. 1.
117 van 18.5.2000, blz. 1.
68 van 16.3.2000, blz. 3.

Voor de Republiek Cyprus
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BĲLAGE I
Voorwaarden voor de deelname van Cyprus aan Leonardo da Vinci II, Socrates II en Jeugd
1. Cyprus neemt deel aan Leonardo da Vinci II, Socrates II en Jeugd (hierna „de programma's” genoemd), overeenkomstig, tenzĳ in dit besluit anders wordt bepaald, de doelstellingen, criteria, procedures en termĳnen die zĳn vastgelegd
in Besluit 1999/382/EG, Besluit nr. 253/2000/EG en Besluit nr. 1031/2000/EG tot vaststelling van deze communautaire actieprogramma's. Het neemt aan alle activiteiten van de programma's deel, met uitzondering van bepaalde
activiteiten in het kader van Jeugd inzake samenwerking met derde landen die niet volwaardig aan dit programma
deelnemen.
2. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de genoemde besluiten en de door de Commissie vastgestelde
bepalingen inzake de verantwoordelĳkheden van de lidstaten en de Commissie ten aanzien van de nationale
agentschappen Leonardo da Vinci, Socrates en Jeugd, zet Cyprus een passende structuur op voor een gecoördineerd
beheer van de uitvoering op nationaal niveau van de onder de programma's vallende acties en neemt het de nodige
maatregelen om deze agentschappen, die voor hun activiteiten subsidies uit de programma's zullen ontvangen,
voldoende te financieren. Cyprus neemt alle andere maatregelen die voor een efficiënt verloop van de programma's
op nationaal niveau vereist zĳn.
3. Om aan de programma's deel te nemen, betaalt Cyprus jaarlĳks een bĳdrage aan de algemene begroting van de
Europese Unie, overeenkomstig de in bĳlage II opgenomen voorwaarden.
Om rekening te houden met ontwikkelingen in de programma's en wĳzigingen in het absorptievermogen van Cyprus,
kan het Associatiecomité deze bĳdrage zo nodig aanpassen om een verstoring van het begrotingsevenwicht bĳ de
uitvoering van de programma's te voorkomen.
4. Voor instellingen, organisaties en personen uit Cyprus gelden voor de indiening, evaluatie en selectie van aanvragen
dezelfde voorwaarden als voor de instellingen, organisaties en personen uit de Gemeenschap.
Bĳ de benoeming van onafhankelĳke deskundigen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in de besluiten tot
vaststelling van de programma's kan de Commissie ook deskundigen uit Cyprus aanwĳzen om haar bĳ de evaluatie
van projecten te helpen.
5. Om de communautaire dimensie van de programma's te waarborgen, komen de projecten en activiteiten alleen voor
financiële steun van de Gemeenschap in aanmerking als er ten minste één partner uit een lidstaat van de Gemeenschap bĳ betrokken is.
6. Voor de in bĳlage I, deel III, punt 1, van het besluit inzake Leonardo da Vinci II vermelde mobiliteitsmaatregelen,
voor de gedecentraliseerde acties in het kader van Socrates en voor de financiële steun aan de activiteiten van de
overeenkomstig punt 2 hierboven opgerichte nationale agentschappen ontvangt Cyprus financiële steun in verhouding tot de door de Gemeenschap vastgestelde jaarlĳkse verdeling van de programmamiddelen alsmede de Cypriotische bĳdrage aan het programma. De steun aan de activiteiten van de nationale agentschappen mag niet meer
bedragen dan 50 % van het budget voor de werkprogramma's van de nationale agentschappen.
7. De lidstaten van de Gemeenschap en Cyprus stellen, binnen het kader van de huidige bepalingen, alles in het werk
om het vrĳe verkeer tussen en het verblĳf in Cyprus en de lidstaten van de Gemeenschap te vergemakkelĳken voor
alle studenten, docenten, stagiairs, opleiders, universiteitsbestuurders, jongeren en andere personen die deelnemen aan
activiteiten die onder dit besluit vallen.
8. De activiteiten die onder dit besluit vallen, zĳn wat betreft de goederen en diensten die bestemd zĳn om in dat
verband te worden gebruikt, vrĳgesteld van Cypriotische indirecte belastingen en douanerechten, alsook van in- en
uitvoerverboden en -beperkingen.
9. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie en de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen voor het
toezicht op en de evaluatie van de programma's, overeenkomstig de besluiten inzake Leonardo da Vinci II, Socrates
en Jeugd (respectievelĳk artikel 13, 14 en 13), wordt de deelname van Cyprus continu geëvalueerd op basis van een
partnerschap tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en Cyprus. Cyprus legt de nodige verslagen
voor aan de Commissie en neemt deel aan andere door de Gemeenschap in dit verband ondernomen specifieke
activiteiten.
10. Conform de financiële reglementen van de Gemeenschap dienen de contractuele regelingen die met of door
Cypriotische partĳen worden getroffen, te voorzien in controles en audits die door of op gezag van de Commissie en
de Rekenkamer worden uitgevoerd. Financiële audits kunnen worden uitgevoerd om de inkomsten en uitgaven van
de betrokken partĳen te controleren in het licht van hun contractuele verplichtingen ten aanzien van de Gemeenschap. Met het oog op de samenwerking en de wederzĳdse belangen verlenen de bevoegde Cypriotische autoriteiten
alle redelĳkerwĳs mogelĳke assistentie die in de gegeven omstandigheden voor het uitvoeren van bedoelde controles
en audits nodig of nuttig is.
De door de Commissie vastgestelde bepalingen inzake de verantwoordelĳkheden van de lidstaten en de Commissie
ten aanzien van de nationale agentschappen Leonardo da Vinci, Socrates en Jeugd zĳn van toepassing op de relaties
tussen Cyprus, de Commissie en de Cypriotische nationale agentschappen. In geval van onregelmatigheden, onachtzaamheid of fraude bĳ de Cypriotische nationale agentschappen zullen de Cypriotische autoriteiten aansprakelĳk zĳn
voor de niet-gerecupereerde middelen.
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11. Onverminderd de procedures bedoeld in artikel 7 van het besluit inzake Leonardo da Vinci II en de respectieve
artikelen 8 van de besluiten inzake Socrates II en Jeugd, worden vertegenwoordigers van Cyprus uitgenodigd als
waarnemers bĳ de vergaderingen van de programmacomités over punten die hen betreffen. De Cypriotische
vertegenwoordigers zĳn niet aanwezig bĳ de vergaderingen over andere punten en bĳ de stemmingen.
12. In alle contacten met de Commissie, bĳ het indienen van aanvragen, het opstellen van overeenkomsten en verslagen
en andere administratieve aangelegenheden in verband met het programma, wordt een van de officiële talen van de
Gemeenschap gebruikt.
13. De Gemeenschap en Cyprus kunnen de onder dit besluit vallende activiteiten te allen tĳde door middel van een
schriftelĳke kennisgeving en met inachtneming van een opzegtermĳn van twaalf maanden beëindigen. Bĳ beëindiging
van de overeenkomst worden de lopende projecten en activiteiten voltooid onder de in dit besluit vastgelegde
voorwaarden.

31.1.2001

31.1.2001
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BĲLAGE II
Financiële bĳdrage van Cyprus aan Leonardo da Vinci II, Socrates II en Jeugd
1. Leonardo da Vinci
De financiële bĳdrage van Cyprus aan de begroting van de Europese Unie voor deelname aan het programma
Leonardo da Vinci II bedraagt (in €):
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

497 000

529 000

552 000

574 000

603 000

626 000

2. Socrates
De financiële bĳdrage van Cyprus aan de begroting van de Europese Unie voor deelname aan het programma Socrates
II bedraagt (in €):
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

681 000

697 000

712 000

731 000

753 000

780 000

3. Jeugd
De financiële bĳdrage van Cyprus aan de begroting van de Europese Unie voor deelname aan het programma Jeugd
bedraagt (in €):
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

533 000

565 000

598 000

627 000

658 000

698 000

4. Cyprus zal de bovengenoemde bĳdrage deels uit de nationale begroting en deels uit de Cypriotische pretoetredingsmiddelen betalen. De vereiste pretoetredingsmiddelen zĳn onderworpen aan een speciale programmaprocedure in het
kader van Verordening (EG) nr. 555/2000 en worden aan Cyprus overgemaakt door middel van een afzonderlĳk
financieel memorandum. Samen met de middelen uit de Cypriotische nationale begroting vormen zĳ de eigen bĳdrage
van Cyprus, waaruit het land zal putten om aan het jaarlĳkse verzoek tot storting van de Commissie te voldoen.
5. Onderstaand schema geeft de vereiste pretoetredingsmiddelen weer:
— voor de bĳdrage aan het programma Leonardo da Vinci II: jaarlĳks de volgende bedragen (in €):
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

150 000

— voor de bĳdrage aan het programma Socrates II: jaarlĳks de volgende bedragen (in €):
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

400 000

350 000

300 000

300 000

200 000

150 000

— voor de bĳdrage aan het programma Jeugd: jaarlĳks de volgende bedragen (in €):
Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

Jaar 2006

400 000

300 000

250 000

200 000

200 000

150 000

Het resterende gedeelte van Cyprus' bĳdrage wordt met middelen uit de Cypriotische nationale begroting gedekt.
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6. Het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie geldt ook voor het beheer
van de bĳdrage van Cyprus.
Reis- en verblĳfkosten van Cypriotische vertegenwoordigers en deskundigen in verband met hun deelname als
waarnemers aan de werkzaamheden van de in bĳlage I, punt 11, genoemde comités en aan andere vergaderingen bĳ
de uitvoering van de programma's worden door de Commissie vergoed op dezelfde grondslag en volgens de
procedures die gelden voor niet-gouvernementele deskundigen van de lidstaten.
7. Bĳ de inwerkingtreding van dit besluit en aan het begin van ieder nieuw jaar doet de Commissie Cyprus een verzoek
tot storting toekomen ter hoogte van de bĳdrage van het land aan elk van de onder dit besluit vallende programma's.
Deze bĳdrage wordt uitgedrukt in euro's en moet worden overgemaakt op een in euro's luidende bankrekening van de
Commissie.
De bĳdrage van Cyprus stemt overeen met het verzoek tot storting en moet worden voldaan:
— uiterlĳk op 1 mei voor het gedeelte gefinancierd uit de Cypriotische nationale begroting, op voorwaarde dat het
verzoek tot storting van de Commissie vóór 1 april is verzonden, of, indien dit na deze datum is gebeurd, uiterlĳk
één maand na de verzending van het verzoek tot storting;
— uiterlĳk op 1 mei voor het gedeelte gefinancierd uit de pretoetredingsmiddelen, op voorwaarde dat de desbetreffende bedragen vóór die datum aan Cyprus zĳn overgemaakt, of uiterlĳk binnen 30 dagen nadat deze middelen
aan Cyprus zĳn overgemaakt.
Bĳ vertraging in de betaling van de bĳdrage betaalt Cyprus rente over het op de vervaldag nog openstaande bedrag. De
rentevoet is die welke door de Europese Centrale Bank op de datum waarop de betalingstermĳn verstrĳkt, voor haar
transacties in euro's wordt toegepast, vermeerderd met anderhalf procentpunt.

31.1.2001

31.1.2001
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 september 2000
tot goedkeuring van de steunmaatregelen van Frankrĳk ten behoeve van de kolenindustrie voor de
jaren 1997, 1998 en 1999
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2957)
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/85/EGKS)
en de nauwe banden tussen Charbonnages de France en
de Franse overheid een stilzwĳgende waarborg van de
Franse staat inhielden voor de door de onderneming
uitgeschreven leningen. De aanmaningsbrief stelde onder
meer dat: „de financiële situatie van Charbonnages de
France zodanig is dat de onderneming geen geld zou
kunnen lenen op de kapitaalmarkt, onder normale voorwaarden, zonder ten minste de stilzwĳgende garantie
van de staat. Volgens de plannen zal Charbonnages de
France in 2005 alle winningsactiviteiten staken. Niet
alleen is het onwaarschĳnlĳk dat de onderneming tegen
die tĳd haar lopende leningen zal hebben terugbetaald,
het is ook te verwachten dat zĳ er nog meer zal hebben
uitgeschreven, enerzĳds omdat haar winningsactiviteiten
structureel verliesgevend zĳn en anderzĳds om eerdere
leningen te kunnen afbetalen”. De Commissie oordeelde
daarom dat de leningen steunmaatregelen waren als
bedoeld in artikel 1 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
Gelet op Beschikking nr. 3632/93/EGKS van de Commissie van
28 december 1993 tot vaststelling van een communautaire
regeling voor de steunmaatregelen van de lidstaten ten behoeve
van de kolenindustrie (1), inzonderheid op artikel 2, lid 1,
Gelet op Beschikking 95/465/EGKS van de Commissie van 19
juli 1995 die een gunstig advies geeft inzake het plan tot
buitenbedrĳfstelling van de Franse kolenindustrie (2),
Overwegende hetgeen volgt:
I
(1)

Bĳ de brieven van 31 juli 1997, 13 augustus 1998 en
10 mei 1999 heeft Frankrĳk krachtens de bepalingen
van artikel 9, lid 1, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS
de financiële steunmaatregelen aangemeld die zĳ respectievelĳk voor de jaren 1997, 1998 en 1999 voornemens
was te treffen ten behoeve van de kolenindustrie.

(2)

De diensten van de Commissie hebben vastgesteld dat
met de door Frankrĳk aangemelde steunmaatregelen, die
bestaan uit rechtstreekse subsidies uit de algemene
staatsbegroting en kapitaalverstrekkingen afkomstig van
een speciale rekening van de schatkist, niet de exploitatieverliezen van de lopende productie konden worden
gedekt. De verliezen van de afgelopen drie jaren zĳn,
aldus een nota van de Franse autoriteiten van 25 maart
1998, gedekt met door Charbonnages de France op de
financiële markten uitgeschreven leningen.

(3)

In haar aanmaningsbrief aan Frankrĳk van 26 juli
1999 (3) was de Commissie van oordeel dat de voorwaarden waaronder deze leningen werden uitgeschreven

(1) PB L 329 van 30.12.1993, blz. 12.
(2) PB L 267 van 9.11.1995, blz. 46.
(3) PB C 280 van 2.10.1999, blz. 3.

(4)

In antwoord op de aanmaningsbrief van 26 juli 1999
heeft Frankrĳk bĳ brief van 26 oktober 1999 het standpunt van de Commissie bevestigd. Zĳ verklaart uitdrukkelĳk dat de door Charbonnages de France uitgegeven
leningen beschouwd kunnen worden als uitgeschreven
voor rekening van de Franse staat. Er zĳn verschillende
op elkaar aansluitende aanwĳzingen voor dat er een
impliciete garantie bestaat van de Franse staat voor de
door Charbonnages de France uitgeschreven leningen,
met name het feit dat, zoals de Franse autoriteiten in
hun brief van 26 oktober 1999 stellen, „de status van
overheidsbedrĳf van CDF (Charbonnages de France),
waaruit voortvloeit dat de rechten en plichten van de
onderneming na haar ontbinding op de staat zullen
overgaan, de Franse staat verplicht om, bĳ de ontbinding
van de onderneming na beëindiging van de steenkoolwinning tegen 2005, de schuld van de onderneming
over te nemen”.

L 29/46

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

(5)

De conclusie van de Commissie luidt derhalve dat de
leningen die door Charbonnages de France zĳn uitgeschreven ter dekking van het restant van de exploitatieverliezen over de jaren 1997, 1998 en 1999 dat niet
gedekt werd door rechtstreekse subsidies en kapitaalverstrekkingen, een steunmaatregel vormen in de zin van
artikel 1 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS.

(6)

Gezien het bovenstaande en de door Frankrĳk verstrekte
informatie doet de Commissie uit hoofde van Beschikking nr. 3632/93/EGKS een uitspraak inzake de
volgende financiële maatregelen:
a) voor het jaar 1997:

kosten en de verkoopprĳs van de steenkool zoals die uit
de vrĳe wil van de contracterende partĳen volgens de op
de wereldmarkt geldende voorwaarden tot stand is
gekomen voor uit derde landen afkomstige steenkool
van soortgelĳke kwaliteit. De steunmaatregelen passen in
het plan tot buitenbedrĳfstelling van de onderneming,
waarvan de exploitatie in 2005 volledig zal worden
stopgezet. In verband met de verstrekkende gevolgen,
sociaal en regionaal, van de buitenbedrĳfstelling van de
onderneming heeft de Franse regering in overleg met de
sociale partners besloten tot een gefaseerde sluiting, die
tot het jaar 2005 zal duren.

(9)

Hoewel de productie van steenkool is verminderd van
5,361 miljoen tse (1) in 1997 tot 3,673 miljoen tse in
1999, dus met 30 %, stelt de Commissie vast dat het
bedrag aan steun in die periode ongeveer gelĳk gebleven
is. De daling van de kolenprĳzen op de internationale
markten en de gestegen productiekosten — van
825 FRF per tse in 1997 tot 975 FRF per tse in 1999
— hebben het effect van de productievermindering op
het totale bedrag aan steun tenietgedaan. Deze kostenstĳging van de kolenwinning bevestigt alleen maar de
juistheid van het besluit van Frankrĳk om de kolenwinning in 2005 volledig stop te zetten.

(10)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van genoemde beschikking heeft de Commissie voor de jaren 1997 en 1998
gecontroleerd of de aangemelde steun per ton per
productie-eenheid het verschil tussen de productiekosten
en de werkelĳke inkomsten niet overschrĳdt. De
Commissie heeft voor het kolenjaar 1999 gecontroleerd
of de aangemelde steun per ton niet het verschil per
productie-eenheid tussen de productiekosten en de te
verwachten inkomsten overschrĳdt.

(11)

Voorts heeft de Commissie onderzocht of overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS
de door Frankrĳk voorgestelde steunmaatregelen zĳn
opgenomen in de nationale, regionale of locale overheidsbegrotingen van de lidstaten of passen in het kader
van volstrekt daarmee gelĳkstaande mechanismen. Beide
categorieën steunmaatregelen, de rechtstreekse subsidies
ten laste van de algemene staatsbegroting en de kapitaalverstrekkingen die waren opgenomen op een speciale
verzamelrekening van de schatkist, voldoen aan de eisen
van artikel 2, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS.
Ten aanzien van de door Charbonnages de France uitgeschreven leningen heeft Frankrĳk bĳ schrĳven van 26
oktober 1999 de Commissie medegedeeld dat de Franse
staat vanaf het jaar 2000 de rente voor deze leningen
voor haar rekening zal nemen. De voor de jaren 1998
en 1999 verschuldigde intresten op deze leningen zĳn
gedekt door de voor deze jaren uitgeschreven leningen.
De Franse autoriteiten hebben bĳ schrĳven van 3 juli
2000 de Commissie het schriftelĳk bewĳs verstrekt dat
de over het jaar 2000 verschuldigde rente is opgenomen
in de staatsbegroting voor 1999, en de Commissie is van
mening dat de leningen beantwoorden aan de bĳ artikel

— steun voor buitenbedrĳfstelling, ten bedrage van
2 489 miljoen FRF ter dekking van de exploitatieverliezen,
— steun ter dekking van buitengewone lasten, ten
bedrage van 3 869 miljoen FRF;
b) voor het jaar 1998:
— steun voor buitenbedrĳfstelling, ten bedrage van
2 578 miljoen FRF ter dekking van de exploitatieverliezen,
— steun ter dekking van buitengewone lasten, ten
bedrage van 4 059 miljoen FRF;
c) voor het jaar 1999:
— steun voor buitenbedrĳfstelling, ten bedrage van
2 369 miljoen FRF, ter dekking van de exploitatieverliezen,
— steun ter dekking van buitengewone lasten, ten
bedrage van 4 135 miljoen FRF.
(7)

De door Frankrĳk geplande financiële maatregelen ten
behoeve van de kolenindustrie vallen onder de bepalingen van artikel 1 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS
en moeten derhalve worden goedgekeurd door de
Commissie overeenkomstig artikel 9 van genoemde
beschikking. De Commissie doet een uitspraak aan de
hand van de algemene doelstellingen en criteria van
artikel 2 en de specifieke criteria van de artikelen 4 en 5
van genoemde beschikking. Bĳ de beoordeling onderzoekt de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 6, van
genoemde beschikking of de maatregelen in overeenstemming zĳn met de plannen tot buitenbedrĳfstelling
waarover de Commissie een gunstig advies heeft uitgebracht.

II
(8)

Met de bedragen van 2 489, 2 578 en 2 369 miljoen
FRF die Frankrĳk wil toekennen aan de kolenindustrie
uit hoofde van artikel 4 van Beschikking nr. 3632/93/
EGKS voor respectievelĳk de jaren 1997, 1998 en 1999
moet het verschil worden bĳgepast tussen de productie-

31.1.2001
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2, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS opgelegde
verplichting. Zoals gezegd in overweging 7, punt III, van
voornoemde beschikking heeft de in artikel 2, lid 2,
opgelegde verplichting tot doel de beste waarborgen
voor de doorzichtigheid van de steunregelingen te
bieden. Door budgettering van de voor het jaar 2000
verschuldigde rente moet het doel als bereikt worden
beschouwd, aangezien de rente naast het bedrag van de
leningen een bĳkomstigheid betekent. Door de budgettering van de intresten van de leningen wordt met het
bedrag zelf van de leningen ipso facto voldaan aan de in
artikel 2, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS vastgelegde doelstelling van transparantie van steunmaatregelen.
(12)

(13)

pensioengerechtigde leeftĳd hebben bereikt, respectievelĳk 631, 731 en 837 miljoen FRF;
— de andere uitzonderlĳke uitgaven voor werknemers
over de jaren 1997, 1998 en 1999 voor werknemers
die hun baan hebben verloren als gevolg van
herstructureringen en rationaliseringen, ten bedrage
van respectievelĳk 154, 244 en 157 miljoen FRF;
— de overblĳvende lasten over de jaren 1997, 1998 en
1999 die voortvloeien uit fiscale, wettelĳke of
bestuursrechtelĳke bepalingen, ten bedrage van
respectievelĳk 47, 67 en 86 miljoen FRF;
— bĳkomende werkzaamheden over de jaren 1997,
1998 en 1999 als gevolg van herstructureringen, ten
bedrage. van respectievelĳk 143, 198 en 246 miljoen
FRF;

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, tweede streepje, dragen
de steunmaatregelen bĳ tot het oplossen van de sociale
en regionale problemen die uit de gehele of gedeeltelĳke
buitenbedrĳfstelling van de productie-eenheden voortvloeien.

— schade aan mĳnen over de jaren 1997, 1998 en
1999 die kan worden toegeschreven aan vroeger
geëxploiteerde winningsgebieden, ten bedrage van
respectievelĳk 10, 7 en 12 miljoen FRF;

Behoudens de 35 miljoen FRF voor het jaar 1997 en de
telkens 45 miljoen FRF voor 1998 en 1999 zĳn de voor
deze drie jaren voorziene steunmaatregelen, volgens de
door Frankrĳk verstrekte informatie, in overeenstemming met de doelstellingen van Beschikking nr. 3632/
93/EGKS en met de goede werking van de gemeenschappelĳke markt. De Commissie zal later een uitspraak doen
over de 35 miljoen FRF voor het jaar 1997 en de telkens
45 miljoen FRF voor 1998 en 1999, met name in het
licht van de antwoorden van Frankrĳk op de aanmaning
van de Commissie van 9 februari 1999 in het kader van
klacht nr. 97/4717 van 26 augustus 1997, die door vĳf
Franse ondernemingen, waaronder de maatschappĳ
Thion et Cie, tegen Charbonnages de France is ingediend.

— uitzonderlĳke intrinsieke waardeverminderingen over
de jaren 1997, 1998 en 1999, indien deze het
gevolg zĳn van herstructurering van de industrie, ten
bedrage van respectievelĳk 73, 45 en 45 miljoen
FRF;
— lastenverhogingen over de jaren 1997, 1998 en
1999 als gevolg van de door herstructurering veroorzaakte vermindering van het aantal contribuanten en
dus van de bĳdragen, waarmee, buiten het wettelĳk
stelsel, de sociale lasten moeten worden gedekt, ten
bedrage van respectievelĳk 2 811, 2 767 en 2 752
miljoen FRF.

(17)
(14)

Deze beschikking wil overigens niet vooruitlopen op de
beschikking die de Commissie zal moeten geven na de
behandeling van de klachten die zĳn ingediend tegen
Charbonnages de France, met name door Cokes de
Drocourt SA, in het kader van de cokesmarkt.

III
(15)

(16)

De bedragen van 3 869, 4 059 en 4 135 miljoen FRF die
Frankrĳk respectievelĳk voor de jaren 1997, 1998 en
1999 wil toekennen aan de Franse kolenindustrie dienen
ter dekking van de uitzonderlĳke lasten die verbonden
zĳn aan modernisering, rationalisering en herstructurering van de Franse kolenindustrie en houden geen
verband met de lopende productie (van het verleden
geërfde lasten).
Overeenkomstig artikel 5 van Beschikking nr. 3632/93/
EGKS dekt de steun de lasten die expliciet vermeld staan
in de bĳlage bĳ de beschikking, namelĳk:
— de betaling van de sociale uitkeringen over de jaren
1997, 1998 en 1999 als gevolg van de pensionering
van werknemers voordat ze de wettelĳk vastgestelde
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Volgens artikel 5, lid 1, van Beschikking nr. 3632/93/
EGKS kan deze steun worden beschouwd als verenigbaar
met de gemeenschappelĳke markt, indien het steunbedrag niet de kosten overschrĳdt die voortvloeien uit of
zĳn voortgevloeid uit de modernisering, rationalisering
en herstructurering van de kolenindustrie en die geen
verband houden met de lopende productie. De
Commissie heeft de verstrekte gegevens gecontroleerd,
en vastgesteld dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Gezien het voorafgaande en volgens de door Frankrĳk
verstrekte gegevens zĳn de steunmaatregelen voor de
jaren 1997, 1998 en 1999 verenigbaar met de doelstellingen van Beschikking nr. 3632/93/EGKS en met de
goede werking van de gemeenschappelĳke markt.

IV

(18)

Volgens artikel 3, lid 1, tweede streepje, en artikel 9,
leden 2 en 3, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS moet
de Commissie controleren of de voor de lopende
productie goedgekeurde steun voldoet aan de bepalingen
van artikel 4 van de beschikking. Daarom moet zĳ
worden geïnformeerd over de bedragen en de spreiding
van de betalingen over het jaar 1999,
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Frankrĳk krĳgt toestemming om ten behoeve van haar kolenindustrie voor het jaar 1997 de volgende maatregelen te
nemen:
a) steun voor de buitenbedrĳfstelling ten bedrage van 2 454
miljoen FRF ter dekking van de exploitatieverliezen. De
Commissie zal later een uitspraak doen over een resterend
bedrag van 35 miljoen FRF;
b) steun ter dekking van buitengewone lasten ten bedrage van
3 869 miljoen FRF.
Artikel 2
Frankrĳk wordt gemachtigd om ten behoeve van haar kolenindustrie voor het jaar 1998 de volgende maatregelen te
nemen:
a) steun voor buitenbedrĳfstelling ten bedrage van 2 533
miljoen FRF ter dekking van exploitatieverliezen. De
Commissie zal later een uitspraak doen over een resterend
bedrag van 45 miljoen FRF;
b) steun ter dekking van buitengewone lasten ten bedrage van
4 059 miljoen FRF.

31.1.2001
Artikel 3

Frankrĳk wordt gemachtigd ten behoeve van haar kolenindustrie voor het jaar 1999 de volgende maatregelen te nemen:
a) steun voor buitenbedrĳfstelling ten bedrag van 2 324
miljoen FRF ter dekking van exploitatieverliezen. De
Commissie zal later een uitspraak doen over een resterend
bedrag van 45 miljoen FRF;
b) steun ter dekking van buitengewone lasten ten bedrage van
4 135 miljoen FRF.
Artikel 4
Frankrĳk deelt uiterlĳk op 30 september 2000 de steunbedragen mede die zĳ daadwerkelĳk uit hoofde van deze beschikking over het jaar 1999 heeft uitgekeerd.
Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.
Gedaan te Brussel, 20 september 2000.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 oktober 2000
betreffende de steunregeling voor de varkenshouderĳ in Portugal
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2755)
(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

(2001/86/EG)
belanghebbenden uitgenodigd hun opmerkingen over de
betrokken steunmaatregel kenbaar te maken.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

(7)

Bĳ brieven van 4 augustus 1999, geregistreerd op 5
augustus 1999, van 23 september 1999, geregistreerd
op 28 september 1999 en van 22 juni 2000, geregistreerd op 26 juni 2000, hebben de Portugese autoriteiten de Commissie hun opmerkingen over de inleiding
van de procedure toegezonden.

(8)

De Commissie heeft van de andere belanghebbenden
geen opmerkingen ontvangen.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector varkensvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1365/2000 (2), en met name op artikel
21,
Na de belanghebbenden overeenkomstig het genoemde artikel
te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken (3),
Overwegende hetgeen volgt:

II

I
PROCEDURE
(1)

Naar aanleiding van artikelen in de pers heeft de
Commissie de Portugese autoriteiten bĳ brief van 8
december 1998 om uitleg over een reeks steunmaatregelen voor de varkenshouderĳ sector verzocht.

(2)

Bĳ brief van 16 december 1998, geregistreerd op 21
december 1998, heeft de permanente vertegenwoordiging van Portugal bĳ de Europese Unie de Commissie
overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag kennis
gegeven van de bovengenoemde steunregeling.

(3)

De aangemelde steunmaatregelen zĳn vastgesteld bĳ
Besluit (Decreto-Lei) nr. 4/99 van 4 januari 1999 (4) en
zĳn bekendgemaakt in het Portugese Staatsblad.

(4)

BESCHRĲVING
(9)

Besluit nr. 4/99 geldt voor de gesloten bedrĳven waar
biggen geproduceerd, opgefokt en slachtrĳp gemaakt
worden.

(10)

Op grond van artikel 2 van het genoemde besluit wordt
aan bedrĳven die kortlopende leningen hebben aangegaan waarin is voorzien bĳ de Besluiten (Decretos-Lei)
nr. 145/94 van 24 mei 1994 en nr. 298/98 van 28
oktober 1998 uitstel van terugbetaling verleend en een
rentesubsidie toegekend. Door dit uitstel wordt de
termĳn voor de terugbetaling van kapitaal en rente met
één jaar verlengd.

Bĳ brief van 17 maart 1999, geregistreerd op 18 maart
1999, heeft de permanente vertegenwoordiging van
Portugal bĳ de Europese Unie aan de Commissie de door
haar bĳ brief van 5 februari 1999 gevraagde aanvullende
inlichtingen verstrekt.

(11)

Bĳ artikel 3 van Besluit nr. 4/99 wordt een aanvullende
kortlopende kredietlĳn geopend met gesubsidieerde
leningen voor de bovengenoemde bedrĳven. De maximumlooptĳd van de leningen is één jaar.

(5)

Bĳ brief SG(99) D/4066 van 4 juni 1999 heeft de
Commissie Portugal kennis gegeven van haar besluit tot
inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het
Verdrag ten aanzien van de bovengenoemde steunregeling. Deze regeling is geregistreerd als steunmaatregel C
31/99.

(12)

(6)

Het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (5) bekendgemaakt. De Commissie heeft de

Op grond van de beide maatregelen wordt de rente
normaliter met 70 % verlaagd (met 100 % voor
bedrĳven met niet meer dan 20 zeugen). De rente zal
worden berekend aan de hand van de bĳ Besluit nr.
359/89 van 18 oktober 1989 vastgestelde referentierentevoet (6), behalve indien deze rentevoet hoger is dan de
bankrente. In dat geval wordt de renteverlaging berekend
op basis van de daadwerkelĳk toegepaste rente.

(13)

Bĳ de inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2,
van het Verdrag is de Commissie ervan uitgegaan dat de
betrokken maatregelen voldeden aan de voorwaarden
van artikel 87, lid 1, van het Verdrag.

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

PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1.
PB L 156 van 29.6.2000, blz. 5.
PB C 220 van 31.7.1999, blz. 19.
Diário da República, serie I-A, nr. 2 van 4 januari 1999.
Zie voetnoot 3.

(6) Momenteel 8 %.
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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De toekenning van kortlopende leningen met rentesubsidie is in Portugal een klassiek middel om handicaps in
de landbouwsector te compenseren. In Besluit nr. 145/
94 van 24 mei 1994 is de nationale steunregeling vastgesteld, die tot en met 30 juni 1998 toepassing was.
Deze regeling is vervangen door de huidige bĳ Besluit
nr. 298/98 van 28 september 1998 vastgestelde regeling
die in overeenstemming gebracht is met de nieuwe
Gemeenschapsvoorschriften die zĳn bepaald in de Mededeling van de Commissie inzake steunmaatregelen van
de staten in de vorm van kortlopend krediet met rentesubsidie in de landbouw („beheerskredieten”) (7).

richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun
aan ondernemingen in moeilĳkheden (10).
(19)

De beide verordeningen zĳn overeenkomstig artikel 88,
lid 3, van het Verdrag meegedeeld en goedgekeurd op
grond van de voor staatssteun geldende bepalingen
(maatregelen N 382/94 en N 408/98). Bĳ brief nr.
SG(99) D/419 van 21 januari 1999 heeft de Commissie
Portugal gemeld dat zĳ besloten had geen bezwaar te
maken tegen de nu geldende regeling (maatregel N 408/
98).
De Commissie was van mening dat de onderzochte regeling ter aanvulling van de goedgekeurde steunregelingen
aan geen van de voorwaarden voor de toekenning van
kortlopend krediet in de landbouwsector voldeed. In de
eerste plaats bedraagt de maximumlooptĳd van de
leningen meer dan één jaar. Ten tweede gelden beide
maatregelen (uitstel van terugbetaling en nieuwe
kredietlĳn) specifiek voor varkenshouders en komen niet
alle marktdeelnemers in de landbouwsector voor deze
steun in aanmerking. Ten derde overschrĳdt de maximumhoogte van de rentesubsidie klaarblĳkelĳk het
verschil tussen de door een typische marktdeelnemer in
de landbouwsector betaalde rente en de rente die in de
overige bedrĳfstakken van de betrokken lidstaat betaald
wordt. Daarom kwam de Commissie tot de slotsom dat
de voorschriften van de Gemeenschap inzake staatssteun
in de vorm van kortlopend krediet met rentesubsidie in
de landbouw niet in acht genomen waren.
Ingevolge de beweringen dat de varkenshouders niet in
aanmerking komen voor de huidige regeling inzake
kortlopend krediet (maatregel N 408/98), heeft de
Commissie Portugal voorts verzocht haar de wettelĳke
voorschriften toe te zenden waaruit zou blĳken dat de
varkenshouders van deze steunregeling uitgesloten zĳn.
De Commissie was van oordeel dat de betrokken maatregelen niet als investeringen konden worden aangemerkt, omdat de voorschriften voor investeringen die
toentertĳd voor de landbouwproductie waren vastgesteld
in Verordening (EG) nr. 950/97 (8) en in de kaderregeling inzake staatssteun voor investeringen voor de
verwerking en de afzet van landbouwproducten (9),
uitsluitend betrekking hadden op de aanschaf van materiële goederen. De Commissie was ook van mening dat
de aangemelde steunmaatregelen niet als steun voor
ondernemingen in moeilĳkheden konden worden aangemerkt in de zin van de toen geldende communautaire

(7) PB C 44 van 16.2.1996, blz. 2.
(8) PB L 142 van 2.6.1997, blz. 1.
(9) PB C 29 van 2.2.1996, blz. 4.
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Aangezien de Portugese autoriteiten geen andere rechtsgrond voor het onderzoek en de mogelĳke goedkeuring
van de steunmaatregelen naar voren hebben gebracht,
was de Commissie van oordeel dat de betrokken steun
als steun voor de bedrĳfsvoering moet worden
beschouwd, d.w.z. steun om de varkenshouders normaal
door henzelf te dragen bedrĳfskosten te besparen. Deze
steun wordt volgens de communautaire rechtspraak, en
met name op grond van het arrest van het Gerecht van
eerste aanleg van 8 juni 1995 in zaak T-459/93,
Siemens NV tegen Commissie (11) als onverenigbaar met
de gemeenschappelĳke markt beschouwd. Volgens de
Commissie waren de betrokken steunmaatregelen
bovendien in strĳd met de betrokken gemeenschappelĳke marktordening.
III
OPMERKINGEN VAN PORTUGAL

(20)

De Portugese autoriteiten hebben bĳ brieven van 4
augustus 1999, 23 september 1999 en 22 juni 2000
hun opmerkingen kenbaar gemaakt.

(21)

De Portugese autoriteiten bevestigen daarin dat de in
Besluit nr. 298/98 van 28 september 1998 (maatregel
N 408/98) de enige nationale voorschriften zĳn voor de
toekenning van kortlopende leningen in de landbouwsector. Bĳgevolg wordt in de algemene regeling voor de
toekenning van een kortlopend krediet met een rentesubsidie geen uitzondering gemaakt voor de varkenshouderĳsector.

(22)

Portugal voert aan dat de maatregelen getroffen zĳn
omdat de Portugese varkenshouderĳsector niet van grote
betekenis is en in een moeilĳke financiële situatie
verkeert, die in de laatste tĳd nog verergerd wordt door
de zware crisis in die sector. Volgens Portugal worden de
varkenshouders door de kredietinstellingen als klanten
met een hoog risico beschouwd en kunnen zĳ slechts
leningen tegen een hoge rente afsluiten. Bĳgevolg bestaat
er ernstig gevaar voor een groot aantal faillissementen in
de betrokken sector.

(23)

Portugal concludeert dat de steun als een uitzonderlĳke
maatregel moet worden beschouwd om het voortbestaan van een volledige bedrĳfstak te verzekeren.
IV
BEOORDELING

(24)

Op grond van artikel 87, lid 1, van het Verdrag zĳn
steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook
met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door
begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde
producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelĳke markt, voorzover deze
steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig
beïnvloedt.

(10) PB C 283 van 19.9.1997, blz. 2.
(11) Jurisprudentie 1995, blz. II-1675.
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(25)

Op grond van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 2759/
75 zĳn de artikelen 87, 88 en 89 van het Verdrag van
toepassing op de productie van en de handel in de in
artikel 1 van die verordening genoemde producten.

(26)

In de Gemeenschap wordt 22,31 miljoen ton vlees en
andere producten van varkens en van de intensieve
veeteelt (12) geproduceerd. De Portugese productie
bedraagt 540 000 ton. De handel in deze producten
tussen Portugal en de overige lidstaten bereikt een
aanzienlĳke omvang: in 1997 bedroeg de invoer in
Portugal 75 900 ton, terwĳl de uitvoer 4 100 ton
bereikte. De waarde van de uitvoer bedroeg 6 miljoen
EUR, de waarde van de invoer 160,5 miljoen EUR.

(27)

(28)

De betrokken maatregelen kunnen derhalve de handel in
varkensvlees tussen de lidstaten beïnvloeden, aangezien
deze de marktdeelnemers in één bepaalde lidstaat, maar
niet die in de overige lidstaten bevoordelen. De maatregelen hebben een rechtstreeks en onmiddellĳk effect op
de productiekosten van de varkenshouders in Portugal.
Het levert hun een financieel voordeel op ten opzichte
van de bedrĳven in de overige lidstaten die geen dergelĳke steun ontvangen. Bĳgevolg gaat het om steun die de
concurrentie vervalst of dreigt te vervalsen.

van artikel 87, lid 3, onder b), van het Verdrag. Ook zĳn
de maatregelen niet bedoeld om de cultuur en de
instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen
in de zin van artikel 87, lid 3, onder d), van het Verdrag.
Derhalve moet worden onderzocht of de voorgenomen
maatregelen in aanmerking komen voor een van de in
artikel 87, lid 3, onder a) of c), bedoelde uitzonderingen.

Artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag
(33)

Op grond van deze uitzondering kan steun die de
ontwikkeling van bepaalde vormen van economische
bedrĳvigheid of van bepaalde regionale economieën
vergemakkelĳkt, als verenigbaar met de gemeenschappelĳke markt worden beschouwd, mits de voorwaarden
waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet
zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelĳk
belang wordt geschaad.

(34)

De beide maatregelen (uitstel van betaling en nieuwe
kredietlĳn) kunnen als steun in de vorm van kortlopend
krediet met rentesubsidie in de landbouw worden
beschouwd, waarvoor de desbetreffende richtsnoeren
van de Gemeenschap gelden (13). Op grond van deze
richtsnoeren:

Op grond van de bovenstaande overwegingen moet de
betrokken regeling als staatssteun in de zin van artikel
87, lid 1, van het Verdrag worden aangemerkt.

— mag de looptĳd van het gesubsidieerde krediet niet
langer zĳn dan één jaar;
— mogen de goedkope leningen niet gebruikt worden
om op gronden die niet uitsluitend verband houden
met moeilĳkheden om een dergelĳke lening te
verkrĳgen, selectief steun te verlenen voor bepaalde
sectoren of bedrĳven in de landbouw;

Mogelĳke uitzonderingen op grond van artikel 87
van het Verdrag
(29)

Op het in artikel 87, lid 1, van het Verdrag vastgelegde onverenigbaarheidsbeginsel zĳn uitzonderingen
mogelĳk.

(30)

De in artikel 87, lid 2, van het Verdrag bepaalde uitzonderingen zĳn hier echter duidelĳk niet van toepassing.
Overigens hebben de Portugese autoriteiten zich hierop
ook niet beroepen.

(31)

De uitzonderingen van artikel 87, lid 3, van het Verdrag
moeten bĳ het onderzoek van een steunprogramma ten
behoeve van een specifieke regio of sector of van een
specifieke toepassing van een algemene steunregeling
restrictief worden opgevat. Zĳ kunnen met name slechts
worden toegestaan wanneer de Commissie tot de
slotsom komt dat de steun noodzakelĳk is om één van
de nagestreefde doelstellingen te bereiken. Door steunmaatregelen te aanvaarden die niet aan deze voorwaarden voldoen, zou worden toegestaan dat het
handelsverkeer tussen de lidstaten verstoord wordt en de
concurrentie vervalst wordt zonder dat dit door gemeenschappelĳk belang kan worden gerechtvaardigd, alsmede
dat de marktdeelnemers van bepaalde lidstaten onrechtmatig bevoordeeld worden.

(32)

Volgens de Commissie hebben de steunmaatregelen niet
ten doel de verwezenlĳking van een belangrĳk project
van gemeenschappelĳk Europees belang te bevorderen
en zĳn zĳ er evenmin op gericht een ernstige verstoring
van de economie van een lidstaat op te heffen in de zin

(12) Bron: Eurostat 1997.
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— mag het subsidie-element van de lening niet meer
bedragen dan het verschil tussen de rente die aan een
typische ondernemer in de landbouwsector wordt
aangerekend, en de rente die in andere bedrĳfstakken
in de betrokken lidstaat wordt betaald voor niet voor
investeringen bestemd kortlopend krediet voor een
vergelĳkbaar bedrag per marktdeelnemer.
(35)

Bĳ de inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2,
van het Verdrag ten aanzien van de betrokken steunmaatregelen, is de Commissie tot de slotsom gekomen
dat aan geen enkele van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan. De Commissie heeft er ook nota van
genomen dat Portugal de redenering waarop haar besluit
tot inleiding van die procedure gebaseerd was, niet
aangevochten heeft.

(36)

In de eerste plaats bedraagt de maximumlooptĳd van de
leningen meer dan één jaar. Zowel in Verordening nr.
145/94 als in Verordening nr. 298/98 is een maximumlooptĳd van één jaar voor de kortlopende leningen
bepaald. Doordat echter op grond van het huidige
besluit uitstel van terugbetaling aan de varkenshouders
wordt verleend, wordt de termĳn voor de aflossingen in
het kader van de vroegere bepalingen met maximaal een
jaar verlengd. Voor de betrokken bedrĳven komt dit neer
op een maximumlooptĳd van twee jaar voor kortlopend
krediet.

(13) Zie voetnoot 7.
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(37)

(38)

(39)

(40)

(41)
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Ten tweede gelden de beide maatregelen (uitstel van
terugbetaling en nieuwe kredietlĳn) specifiek voor
varkenshouders en niet voor alle marktdeelnemers in de
landbouwsector. Portugal voert in zeer algemene
bewoordingen aan dat de varkenshouders wegens de
crisis op de markt als klanten met een hoog risico
worden beschouwd, voor wie een hogere rente bĳ het
afsluiten van leningen wordt toegepast. De Commissie
geeft toe dat de crisis op de varkensvleesmarkt einde
1998 de Portugese varkenshouders in een moeilĳke
financiële situatie gebracht kan hebben en hun mogelĳkheid om leningen af te sluiten nadelig beïnvloed kan
hebben. De toekenning van kortlopend krediet heeft
echter ten doel structurele tekortkomingen in de mogelĳkheden tot het opnemen van krediet te verhelpen en
niet een occasionele marktcrisis aan te pakken. Portugal
heeft niet kunnen aantonen dat de varkenshouderĳsector
het in vergelĳking met de overige landbouwsectoren
permanent moeilĳker heeft om krediet te verkrĳgen,
waardoor een hogere subsidie bĳ kortlopend krediet
gerechtvaardigd zou zĳn.
Ten derde is de rentesubsidie groter dan het verschil
tussen de rente die aan een typische marktdeelnemer in
de landbouwsector wordt aangerekend, en de rente die
in de overige bedrĳfstakken in de betrokken lidstaat
wordt betaald. In het slechtste geval kan de rentesubsidie
inderdaad zelfs 100 % bedragen.

dering en zonder dat deze vooraf als „onderneming in
moeilĳkheden” erkend behoeven te zĳn op basis van
objectieve boekhoudkundige en financiële gegevens.
(42)

Op grond van punt 2.1 van de toepasselĳke communautaire richtsnoeren is reddingssteun erop gericht een
onderneming die met een aanzienlĳke verslechtering van
haar financiële situatie wordt geconfronteerd, tot uiting
komend in een acute liquiditeitscrisis of technische insolventie, te helpen haar positie tĳdelĳk te handhaven,
terwĳl een analyse van haar moeilĳkheden kan worden
uitgevoerd en een passend plan kan worden opgesteld
om de toestand te verhelpen. Reddingssteun geeft dus
een korte adempauze voor de financiële problemen van
de onderneming, doorgaans niet langer dan zes
maanden, waarin een oplossing op lange termĳn kan
worden uitgewerkt. Herstructureringssteun daarentegen
wordt verleend als onderdeel van een haalbaar, samenhangend en ingrĳpend plan om de levensvatbaarheid
van een onderneming op lange termĳn te herstellen.

(43)

De Commissie keurt reddingssteun goed voorzover deze:
— bestaat in kassteun in de vorm van een kredietgarantie of af te lossen kredieten tegen een rente gelĳk
aan de marktrente;
— zich qua bedrag beperkt tot het strikt noodzakelĳke
voor de voortzetting van de exploitatie van een
onderneming (bĳvoorbeeld dekking van de loonkosten, lopende leveringen);

Volgens de Commissie kunnen de te beoordelen maatregelen evenmin als investeringssteun worden aangemerkt,
omdat deze steun uitsluitend betrekking heeft op de
aanschaf, de bouw of de wederopbouw van onroerend
goed en op de aankoop van machines.
De Portugese autoriteiten hebben in hun opmerkingen
erop gewezen dat het om noodmaatregelen ging die
bestemd waren om de moeilĳke stituatie van de varkenshouders te verhelpen en om een groot aantal faillissementen in de sector te voorkomen. Bĳgevolg moet de
Commissie nagaan in hoeverre de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilĳkheden (14) in acht genomen
zĳn. Overeenkomstig punt 101 van deze richtsnoeren
onderzoekt de Commissie de verenigbaarheid met de
gemeenschappelĳke markt van alle reddings- en
herstructureringssteun die zonder toestemming van de
Commissie wordt toegekend, op de grondslag van de ten
tĳde van de toekenning van de steun geldende richtsnoeren. Bĳ de goedkeuring van Besluit nr. 4/99 van 4
januari 1999 waren de communautaire richtsnoeren
voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilĳkheden (15) van 1997 van toepassing.
Bĳgevolg moet de Commissie de steunmaatregelen aan
deze richtsnoeren toetsen.
Wat de definitie „ondernemingen in moeilĳkheden”
betreft, aanvaardt de Commissie dat de Portugese
varkenshouders (evenals de overige varkenshouders in de
Gemeenschap) einde 1998 door een zware marktcrisis
werden getroffen. De aangemelde maatregelen gelden
echter voor alle varkenshoudersbedrĳven zonder uitzon-

(14) PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.
(15) Zie voetnoot 10.
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— alleen wordt uitgekeerd voor de periode (over het
algemeen niet langer dan zes maanden) die nodig is
voor de vaststelling van de noodzakelĳke en mogelĳke herstelmaatregelen;
— wordt gerechtvaardigd door dringende sociale
redenen en ten gevolge heeft dat de situatie van de
industrie of de landbouwsector in andere lidstaten uit
het evenwicht wordt gebracht; en
— in beginsel eenmalig is.
(44)

In het voorliggende geval is de Commissie van oordeel
dat althans aan de in het eerste en het derde streepje
genoemde voorwaarden niet is voldaan. De leningen met
uitstel van terugbetaling en de nieuwe leningen zĳn
inderdaad toegekend tegen een rente die lager is dan de
marktrente. Bovendien overschrĳdt de termĳn van een
jaar voor het uitstel van terugbetaling en voor nieuw
kortlopend krediet de voorgeschreven maximumtermĳn
van zes maanden. Ook is in de steunregeling geen
termĳn bepaald waarbinnen de toekomstige levensvatbaarheid van ieder varkenshoudersbedrĳf moet worden
geëvalueerd. Bĳgevolg kunnen de betrokken maatregelen
niet aangemerkt worden als reddingssteun in de zin van
de terzake geldende communautaire richtsnoeren.

(45)

De betrokken maatregelen kunnen evenmin als herstructureringssteun worden aangemerkt. De steun kan
namelĳk ook worden toegekend zonder haalbaar,
samenhangend en ingrĳpend plan om de levensvatbaarheid van een onderneming op lange termĳn te
herstellen. Daarom is het onnodig de maatregelen aan de
specifieke criteria voor herstructureringssteun te toetsen.

31.1.2001
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Aangezien de Portugese autoriteiten geen andere rechtsgrond voor het onderzoek en de mogelĳke goedkeuring
van de steunmaatregelen hebben aangevoerd, moet de
steun als steun voor de bedrĳfsvoering worden
beschouwd, d.w.z. steun om de varkenshouders bedrĳfskosten te besparen die zĳ normaal zelf hadden moeten
dragen. Steun voor de bedrĳfsvoering wordt in principe
als onverenigbaar met de gemeenschappelĳke markt
beschouwd, omdat hĳ niet bĳdraagt tot de ontwikkeling
van de economische activiteiten in de zin van artikel 87,
lid 3, onder c), van het Verdrag. Derhalve moet de
Commissie, gelet op de bĳ de rechtspraak vastgestelde
beginselen, en met name op het in overweging 19
genoemde arrest, concluderen dat de maatregel niet in
aanmerking komt voor een van de in artikel 87, lid 3,
onder c), van het Verdrag bedoelde uitzonderingen.

leden 2 en 3 van dat artikel bepaalde uitzonderingen in
aanmerking komen.

V
CONCLUSIES
(49)

De Commissie is van mening dat de door Portugal
toegepaste steunmaatregelen als staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag moeten worden
aangemerkt. De Commissie betreurt het feit dat Portugal
in strĳd met artikel 88, lid 3, van het Verdrag de bovenbedoelde steunmaatregelen onwettig ten uitvoer heeft
gelegd.

(50)

Om de bovengenoemde redenen komt de steun die
onder artikel 87, lid 1, van het Verdrag valt, niet in
aanmerking voor de in artikel 87, leden 2 en 3, bepaalde
uitzonderingen. Deze steun is derhalve onverenigbaar
met de gemeenschappelĳke markt.

(51)

In gevallen zoals deze, waar niet-aangemelde steun
wordt toegekend voordat de Commissie haar definitieve
besluit heeft genomen, verhindert het dwingende
karakter van de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag
vastgestelde procedureregels, waarvan het Hof van
Justitie de rechtstreekse werking heeft erkend in zĳn
arresten van 19 juni 1973 (zaak 77/72, Carmine Capolongo tegen Azienda Agricola Maya) (20), van 11
december 1973 (zaak 120/73, Gebr. Lorenz GmbH
tegen Bondsrepubliek Duitsland) (21) en van 22 maart
1977 (zaak 78/76, Steinicke und Weinlig tegen Bondsrepubliek Duitsland) (22), dat de betrokken steunmaatregelen met terugwerkende kracht worden gelegaliseerd
(arrest van 21 november 1991 in zaak C-354/90,
Fédération nationale du commerce extérieur des produits
alimentaires e.a. tegen Frankrĳk) (23).

(52)

In artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 659/1999
van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van
nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 88 van
het EG-Verdrag (24) is bepaald dat, indien negatieve
beschikkingen worden gegeven in gevallen van onrechtmatige steun, de Commissie beschikt dat de betrokken
lidstaat alle nodige maatregelen dient te nemen om de
steun van de begunstigde terug te vorderen. Deze terugbetaling is nodig om de vroegere situatie te herstellen
door alle financiële voordelen ongedaan te maken die de
begunstigde van de onrechtmatig verleende steun heeft
genoten sinds de datum waarop deze steun is uitgekeerd.

(53)

In artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 659/1999
is bepaald dat de terug te vorderen steun de rente omvat
die wordt berekend op basis van een door de Commissie
vastgesteld passend percentage. De rente is betaalbaar
vanaf de datum waarop de onrechtmatige steun voor de
begunstigde beschikbaar was tot de datum van terugbetaling van de steun.

Artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag
(47)

(48)

De Portugese autoriteiten hebben zich niet uitdrukkelĳk
beroepen op de in artikel 87, lid 3, onder a), bedoelde
uitzondering. De door Portugal ingevoerde steunmaatregelen waren namelĳk bedoeld om een bepaalde sector te
ondersteunen. Bovendien is het sedert jaren de vaste
beleidslĳn van de Commissie om in de landbouwsector,
die de productie, verwerking en afzet van de producten
van bĳlage I omvat, de betaling van steun voor de
bedrĳfsvoering in alle regio's te verbieden, ook in die
welke onder artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag
vallen. Wegens de aard van dergelĳke steun kan deze een
belemmering vormen voor het functioneren van de
gemeenschappelĳke marktordeningen, die voorrang
hebben boven de in het Verdrag vastgelegde mededingingsregels. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van
Justitie, en met name in het arrest in zaak 177/78, Pigs
and Bacon — Commissie tegen McCarren (16) en in het
arrest van 12 juni 1990 in zaak 35/88, KYDEP (17)
mogen de lidstaten geen maatregelen treffen die de in de
gemeenschappelĳke marktordening vastgelegde prĳsregeling kunnen ondergraven. Wegens de voorrang van
het gemeenschappelĳk landbouwbeleid boven de in het
Verdrag vastgelegde mededingingsregels (vgl. artikel 36
van het Verdrag) mogen nationale maatregelen die een
belemmering vormen voor een gemeenschappelĳke
marktordening, in geen geval op grond van een uitzonderingsbepaling in het kader van een staatssteunregeling
worden goedgekeurd. Deze beleidslĳn is herhaaldelĳk
bevestigd (18) en is onlangs opgenomen in de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (19).
Op grond van de bovenstaande overwegingen moet
worden geconcludeerd dat de aangemelde maatregelen
moeten worden beschouwd als staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het Verdrag en niet voor de in de

(16) Jurispr. 1979, blz. 2161.
(17) Jurispr. 1990, blz. I-3125.
(18) XXe Verslag over het mededingingsbeleid, 1990, punten 337 en
374; XXIe Verslag over het mededingingsbeleid, 1991, punten 316
en 317; XXIIe Verslag over het mededingingsbeleid, 1992, punten
503 en 504; XXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1993,
punten 547 en 548; XXVe Verslag over het mededingingsbeleid,
1995, punten 238-240; XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid, 1996, punten 251-255.
19) PB C 28 van 1.2.2000, blz. 2.
(
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Jurispr. 1973,
Jurispr. 1973,
Jurispr. 1977,
Jurispr. 1991,
PB L 83 van

blz. 611.
blz. 1417.
blz. 595.
blz. I-5505.
27.3.1999, blz. 1.
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De steun moet worden terugbetaald overeenkomstig de
procedures van het Portugese recht. De betrokken steunbedragen worden vermeerderd met rente die wordt berekend vanaf de datum waarop de steun is verleend tot de
datum van de daadwerkelĳke terugbetaling ervan. De
rente wordt berekend op basis van het marktrentetarief
dat wordt gehanteerd voor de berekening van het
subsidie-equivalent in het kader van de regionale
steun (25).
Deze beschikking doet niets af aan eventuele latere
besluiten van de Commissie met betrekking tot de financiering van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid uit
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds van de Landbouw (EOGFL),

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De door Portugal bĳ Besluit nr. 4/99 van 4 januari 1999
toegekende steun voor de varkenshouderĳ in de vorm van
uitstel van terugbetaling van kortlopende leningen en van
nieuw kortlopend krediet is onverenigbaar met de gemeenschappelĳke markt.

31.1.2001

beschikking de in artikel 1 bedoelde en ontwettig ter beschikking gestelde steun van de begunstigden terug te vorderen.
2.
De terugvordering vindt plaats volgens de procedure
waarin de Portugese wetgeving voorziet. De terug te vorderen
steun omvat rente vanaf de datum waarop de steun voor de
begunstigden beschikbaar was tot de datum van de daadwerkelĳke terugbetaling. De rente wordt berekend op grond van de
referentierentevoet die wordt gehanteerd voor de berekening
van het nettosubsidie-equivalent in het kader van regionale
steunregelingen.
Artikel 3
Portugal deelt de Commissie binnen twee maanden vanaf de
kennisgeving van deze beschikking mee welke maatregelen het
heeft genomen om hieraan te voldoen.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.
Gedaan te Brussel, 4 oktober 2000.

Artikel 2

Voor de Commissie

1.
De Portugese autoriteiten nemen alle nodige maatregelen
om binnen twee maanden na de kennisgeving van deze

Lid van de Commissie

(25) PB C 74 van 10.3.1998, blz. 9.
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