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VERORDENING (EG) Nr. 425/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 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 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 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 2 maart 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
212
624
999
052
999
052
204
999
052
204
212
624
999
600
999
388
400
404
508
512
528
720
728
999
388
400
512
528
720
999

110,4
47,4
94,4
113,7
91,5
120,7
120,7
106,6
86,0
96,3
66,1
45,4
48,7
52,7
53,2
58,6
58,6
97,1
84,7
81,4
93,6
102,3
92,2
120,3
101,4
96,6
79,7
97,8
78,4
78,7
54,6
77,8

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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. 426/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs van boter voor de 23e inschrĳving in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrĳving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

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

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van
de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999
van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen
op de markt voor boter en room (3), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 213/2001 (4), is bepaald dat,
rekening houdende met de voor elke inschrĳving
ontvangen offertes, op basis van de geldende interventieprĳs een maximumaankoopprĳs wordt vastgesteld of
kan worden besloten geen gevolg te geven aan de
inschrĳving.

(1)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 23e inschrĳving die wordt gehouden in het kader van
Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termĳn voor
de indiening van de offertes op 27 februari 2001 is verstreken,
wordt de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 295,38 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
333 van 24.12.1999, blz. 11.
37 van 7.2.2001, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 427/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen voor boter en de maximumbedragen van de steun
voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 70e bĳzondere inschrĳving in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrĳving
steld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de
bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrĳving
geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 (2), en met name
op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
Bĳ openbare inschrĳving verkopen de interventiebureaus
bepaalde hoeveelheden boter die in hun bezit zĳn, en
kennen steun toe voor room, boter en boterconcentraat,
een en ander overeenkomstig Verordening (EG) nr.
2571/97 van de Commissie van 15 december 1997
betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prĳs
en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ĳs en andere voedingsmiddelen (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 635/
2000 (4). In artikel 18 van die verordening is bepaald
dat, rekening houdend met de voor elke bĳzondere
inschrĳving ontvangen offertes, een minimumverkoopprĳs voor boter en een maximumbedrag van de steun
voor room, boter en boterconcentraat worden vastge-

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 70e bĳzondere inschrĳving in het kader van de permanente openbare inschrĳving zoals bedoeld in Verordening (EG)
nr. 2571/97, worden de minimumverkoopprĳzen, de maximumbedragen van de steun alsmede de bedragen van de
verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel
in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
350 van 20.12.1997, blz. 3.
76 van 25.3.2000, blz. 9.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen voor
boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 70e
bĳzondere inschrĳving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare
inschrĳving
(in EUR/100 kg)
Formule

A
Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

In ongewĳzigde
staat

—

—

—

—

Concentraat

—

—

—

—

In ongewĳzigde
staat

—

—

—

—

Concentraat

—

—

—

—

Boter ≥ 82 %

95

91

—

91

Boter < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

Room

—

—

40

38

Boter

105

—

—

—

Boterconcentraat

129

—

129

—

—

—

44

—

Verwerkingsmethode

Minimumverkoopprĳs

Boter
≥ 82 %

Verwerkingszekerheid

Maximumbedrag van
de steun

Verwerkingszekerheid

B

Boterconcentraat

Room
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VERORDENING (EG) Nr. 428/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 242e bĳzondere inschrĳving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bĳ inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

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

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 (2), en met name
op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 429/90 van de
Commissie van 20 februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare inschrĳving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de
Gemeenschap (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 124/1999 (4), houden de interventiebureaus een
permanente verkoop bĳ inschrĳving voor de toekenning
van steun voor boterconcentraat. In artikel 6 van die
verordening is bepaald dat, rekening houdend met de
voor elke bĳzondere inschrĳving ontvangen offertes,
voor boterconcentraat met een botervetgehalte van ten
minste 96 % een maximumbedrag voor de steun wordt
vastgesteld of wordt besloten om aan de inschrĳving
geen gevolg te geven. De bestemmingszekerheid moet
dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(1)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 242e bĳzondere inschrĳving die wordt gehouden in
het kader van de permanente verkoop bĳ inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 worden het maximumbedrag van de steun en de bestemmingszekerheid als
volgt vastgesteld:
— maximumbedrag van de steun:
— bestemmingszekerheid:

Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
45 van 21.2.1990, blz. 8.
16 van 21.1.1999, blz. 19.

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

Artikel 2

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

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

de
de
en
te
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VERORDENING (EG) Nr. 429/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de minimumverkoopprĳs van mageremelkpoeder voor de 26e bĳzondere
inschrĳving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop
bĳ inschrĳving
vastgesteld waarbĳ rekening wordt gehouden met het
verschil tussen de marktprĳs van mageremelkpoeder en
de minimumverkoopprĳs.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 (2), en met name
op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
Krachtens artikel 26 van Verordening (EG) nr. 2799/
1999 van de Commissie van 17 december 1999
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder
voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd
mageremelkpoeder (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 213/2001 (4), houden de interventiebureaus voor bepaalde in hun bezit zĳnde hoeveelheden
mageremelkpoeder een permanente verkoop bĳ inschrĳving.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 26e bĳzondere inschrĳving in het kader van Verordening (EG) nr. 2799/1999, waarvoor de termĳn voor indiening
van de offertes is afgelopen op 27 februari 2001, worden de
minimumverkoopprĳs en de verwerkingszekerheid als volgt
vastgesteld:
— minimumverkoopprĳs:
— verwerkingszekerheid:

144,03 EUR/100 kg,
133,00 EUR/100 kg.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
340 van 31.12.1999, blz. 3.
37 van 7.2.2001, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 430/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs en de bĳ interventie aan te kopen hoeveelheden
rundvlees voor de 262e deelinschrĳving in het kader van de algemene interventiemaatregelen
overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 1627/89 en (EG) nr. 284/2001
interventie te aanvaarden hoeveelheden worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

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 47,
lid 8,

Aangezien de aangeboden hoeveelheden momenteel
groter zĳn dan de hoeveelheden die kunnen worden
aangekocht, moet op deze hoeveelheden een verminderingscoëfficiënt worden toegepast overeenkomstig artikel
13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2000.

(5)

Bĳ artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2734/2000 is de
openbare interventie ook geopend voor hele of halve
karkassen van magere runderen en zĳn specifieke bepalingen vastgesteld als aanvulling op de bepalingen betreffende de interventie voor andere producten. Op grond
van de in dat verband geconstateerde prĳsverschillen
moet de maximumaankoopprĳs voor Spanje worden
vastgesteld op een ander niveau dan voor de overige
lidstaten.

(6)

In verband met de ontwikkelingen op de markt moet de
onderhavige verordening onmiddellĳk in werking treden.

(7)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie
van 15 maart 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de
openbare interventieaankoop in de sector rundvlees
betreft (2), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2734/
2000 (3), zĳn de voorschriften inzake de openbare interventieaankoop vastgesteld. Overeenkomstig voornoemde
verordening is een inschrĳving geopend bĳ artikel 1, lid
1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de
Commissie van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van
rundvlees door middel van inschrĳving (4), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 376/2001 (5), alsmede
bĳ artikel 1 van Verordening (EG) nr. 284/2001 van de
Commissie van 9 februari 2001 houdende opening van
de interventie overeenkomstig artikel 47, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad (6).
Op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr.
562/2000 moet, rekening houdend met de ontvangen
offertes, een maximumaankoopprĳs voor de kwaliteit
R 3 worden vastgesteld, eventueel voor elke deelinschrĳving. Overeenkomstig artikel 36 van dezelfde verordening worden alleen de offertes in aanmerking genomen
met een prĳs die lager is dan of gelĳk is aan de
genoemde maximumprĳs, en ook niet hoger dan de
gemiddelde nationale of regionale marktprĳs, verhoogd
met het in artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr.
2734/2000 vermelde bedrag.
Na onderzoek van de offertes die voor de 262e deelinschrĳving zĳn ingediend, overeenkomstig artikel 47, lid
8, van Verordening (EG) nr. 1254/1999, en rekening
houdend met hetgeen vereist is met het oog op een
redelĳke ondersteuning van de markt en met de seizoengebonden ontwikkeling van de aantallen geslachte dieren
en prĳzen, moeten de maximumaankoopprĳs en de voor

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22.
(3) PB L 316 van 15.12.2000, blz. 45. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 371/2001 (PB L 55 van 26.2.2001, blz.
44).
4
( ) PB L 159 van 10.6.1989, blz. 36.
5
( ) PB L 55 van 26.2.2001, blz. 49.
(6) PB L 41 van 10.2.2001, blz. 24.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 262e deelinschrĳving op grond van de Verordeningen
(EEG) nr. 1627/89 en (EG) nr. 284/2001:
a) wordt voor categorie A:
i) in lidstaten of regio's van lidstaten die voldoen aan de
voorwaarden van artikel 47, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1254/1999,
— de
maximumaankoopprĳs
vastgesteld
op
226,00 EUR/100 kg voor hele of halve karkassen
van kwaliteit R 3,
— de maximumhoeveelheid hele en halve karkassen die
voor interventie wordt aanvaard, vastgesteld op
34 057 t,
— op hoeveelheden die worden aangeboden tegen een
prĳs die lager is aan of gelĳk is aan 223 EUR, een
coëfficiënt van 75 % toegepast overeenkomstig
artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2000,
— op hoeveelheden die worden aangeboden tegen een
prĳs die hoger is dan 223 EUR, een coëfficiënt van
40 % toegepast overeenkomstig artikel 13, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 562/2000;

3.3.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 63/9

ii) in lidstaten of regio's van lidstaten die voldoen aan de
voorwaarden van artikel 47, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1254/1999,

c) wordt voor hele of halve karkassen van magere runderen
zoals bedoeld in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2734/
2000:

— de
maximumaankoopprĳs
vastgesteld
op
188,6 EUR/100 kg voor hele of halve karkassen van
kwaliteit R 3,
— de maximumhoeveelheid hele en halve karkassen die
voor interventie wordt aanvaard, vastgesteld op 10 t;

— de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 361 EUR/
100 kg voor in Spanje en op 381 EUR/100 kg voor in
andere lidstaten aangeboden hele of halve karkassen,

b) wordt voor categorie C:
— de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 220 EUR/
100 kg voor hele of halve karkassen van kwaliteit R 3,
— de maximumhoeveelheid hele en halve karkassen die
voor interventie wordt aanvaard, vastgesteld op 130 t;

— de maximumhoeveelheid hele karkassen en halve
karkassen vastgesteld op 415 t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 431/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2281/2000
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2281/2000 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toege-

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie leidt voor de betrokken rĳst tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte
rĳst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2281/2000 bedoelde inschrĳving wordt op grond
van de van 23 februari tot en met 1 maart 2001 ingediende
offertes vastgesteld op 219,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
260 van 14.10.2000, blz. 7.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 432/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2282/2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie voor de betrokken rĳst leidt tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

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), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2282/2000 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in Europa
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2282/2000
bedoelde inschrĳving wordt op grond van de van 23 februari
tot en met 1 maart 2001 ingediende offertes vastgesteld op
221,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
260 van 14.10.2000, blz. 10.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 433/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2283/2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie voor de betrokken rĳst leidt tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

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), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2283/2000 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2283/2000 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 23 februari tot en met
1 maart 2001 ingediende offertes vastgesteld op
238,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
260 van 14.10.2000, blz. 13.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 434/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2284/2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige
marktsituatie leidt voor de betrokken rĳst tot vaststelling
van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1
vermelde bedrag.

(4)

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), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2284/2000 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen. Bĳ deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte
rĳst van GN-code 1006 30 67 naar bepaalde derde landen in
het kader van de in Verordening (EG) nr. 2284/2000 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 23 februari tot en met
1 maart 2001 ingediende offertes vastgesteld op
314,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
260 van 14.10.2000, blz. 16.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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BESCHIKKING Nr. 435/2001/EGKS VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot wĳziging van Beschikking nr. 2277/96/EGKS betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 74,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Beschikking nr. 2277/96/EGKS van de Commissie (1),
gewĳzigd bĳ Beschikking nr. 1000/1999/EGKS (2), zĳn
gemeenschappelĳke beschermende maatregelen vastgesteld tegen invoer met dumping uit landen die geen lid
zĳn van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

(1)

In artikel 2, lid 7, onder a), van Beschikking nr. 2277/
96/EGKS is bepaald dat bĳ invoer uit landen zonder
markteconomie, in het bĳzonder de landen die worden
genoemd in de voetnoot bĳ dat punt, de normale
waarde onder meer wordt vastgesteld aan de hand van
de prĳs of de berekende waarde in een derde referentieland met markteconomie.

(2)

Voorts is in artikel 2, lid 7, onder b), van Beschikking nr.
2277/96/EGKS bepaald dat de normale waarde, bĳ
invoer uit de Russische Federatie en de Volksrepubliek
China, wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die
van toepassing zĳn op landen met markteconomie,
indien kan worden aangetoond dat één of meer producenten bĳ wie een onderzoek wordt ingesteld het
betrokken soortgelĳke product onder marktvoorwaarden
produceren en verkopen.

(3)

(4)

Het proces van hervormingen in Oekraïne, Vietnam en
Kazachstan heeft de economische systemen van die
landen ingrĳpend gewĳzigd en geleid tot het ontstaan
van bedrĳven die onder marktvoorwaarden opereren. De
economische omstandigheden die hebben geleid tot het
gebruik van een referentieland, zĳn dus niet meer van
toepassing op deze landen.

(5)

De antidumpingpraktĳk van de Europese Gemeenschap,
vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad
van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen
lid zĳn van de Europese Gemeenschap (3), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2238/2000 (4), houdt
rekening met de gewĳzigde economische omstandigheden in Oekraïne, Vietnam en Kazachstan. Verordening
(EG) nr. 384/96 maakt het voorts mogelĳk eenzelfde
behandeling toe te passen bĳ invoer uit landen die op de
datum waarop het antidumpingonderzoek wordt
geopend lid zĳn van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO).
De desbetreffende bepalingen van Beschikking nr. 2277/
96/EGKS dienen derhalve zo spoedig mogelĳk te worden
gelĳkgetrokken met die van Verordening (EG) nr. 384/

(6)

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

308 van 29.11.1996, blz. 11.
122 van 12.5.1999, blz. 35.
56 van 6.3.1996, blz. 1.
257 van 11.10.2000, blz. 2.

96, teneinde een consequente toepassing van de antidumpingvoorschriften in het kader van respectievelĳk
het EG-Verdrag en het EGKS-Verdrag te waarborgen.
Beschikking nr. 2277/96/EGKS moet bĳgevolg worden
gewĳzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 2, lid 7, van Beschikking nr. 2277/96/EGKS wordt als
volgt gewĳzigd:
1. In punt a), eerste alinea, wordt de voetnoot vervangen door:
„(*) Inclusief Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland,
Georgië, Noord-Korea, Kirgizië, Moldavië, Mongolië,
Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan.”.
2. Punt b) komt als volgt te luiden:
„b) Bĳ antidumpingonderzoeken betreffende producten uit
de Russische Federatie, de Volksrepubliek China,
Oekraïne, Vietnam en Kazachstan en landen zonder
markteconomie die op het tĳdstip van de opening van
het onderzoek lid zĳn van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO), wordt de normale waarde vastgesteld overeenkomstig de leden 1 tot en met 6, indien naar aanleiding
van met bewĳsmateriaal gestaafde verzoeken van één of
meer producenten bĳ wie een onderzoek moet worden
ingesteld, overeenkomstig de onder c) vermelde criteria
en procedures wordt aangetoond dat deze producent of
producenten het betrokken soortgelĳke product op
marktvoorwaarden vervaardigen en verkopen. Indien dit
niet het geval is, is het bepaalde onder a) van toepassing.”.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing op alle antidumpingonderzoeken die na de datum van inwerkingtreding van deze
beschikking worden geopend.
Bĳ invoer uit landen zonder markteconomie die na de datum
van inwerkingtreding van deze beschikking lid worden van de
WTO is zĳ van toepassing op alle antidumpingonderzoeken
met betrekking tot producten uit deze landen die na de datum
van de toetreding van deze landen tot de WTO werden
geopend.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

3.3.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Deze beschikking is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

L 63/15

L 63/16
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VERORDENING (EG) Nr. 436/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
houdende wĳziging van bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de
biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en
levensmiddelen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De naam „Thomasslakkenmeel” moet in verschillende
talen worden gecorrigeerd, zodat in alle talen hetzelfde
product wordt aangeduid. Ook is gebleken dat dit
product niet voorkwam in de Portugese versie van
Verordening (EG) nr. 2381/94 van de Commissie (3),
waarbĳ deel A van bĳlage II is vastgesteld. Deze omissie
moet derhalve worden gecorrigeerd.

(4)

De ervaring met het gebruik van industriekalk afkomstig
van de suikerproductie in de biologische landbouw heeft
aangetoond dat het dienstig is toe te staan dat dit
product verder wordt gebruikt na 31 maart 2002.

(5)

Vele bereidingen van uit Chrysanthemum cinerariaefolium geëxtraheerd pyrethrine bevatten piperonylbutoxide
als synergist. De voorwaarden waaronder deze preparaten mogen worden gebruikt, moeten derhalve worden
aangescherpt.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het in artikel 14
van Verordening (EEG) nr. 2092/91 bedoelde comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24
juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2020/
2000 van de Commissie (2), met name op artikel 13, tweede
streepje,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Sommige
artikel 7,
gegevens
sommige

lidstaten hebben sinds 1997 overeenkomstig
lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2092/91
meegedeeld met het oog op wĳziging van
bepalingen van bĳlage II.

(2)

„Gecomposteerd huishoudelĳk afval” en „gecomposteerd
mengsel van plantaardig materiaal” zĳn producten die
vóór de goedkeuring van Verordening (EEG) nr. 2092/
91 algemeen gebruikt werden overeenkomstig de in de
Gemeenschap toegepaste regels voor de goede praktĳk
inzake biologische landbouw. Andere soorten fermentatie dan composteren, met name anaërobe vergisting
met het oog op de productie van biogas, leveren op dit
moment ook dergelĳke producten op. De ten aanzien
van deze producten aan te brengen wĳzigingen zĳn
urgent met het oog op het komende teeltseizoen, waarin
deze producten onder de in bĳlage I, deel A, bĳ de
verordening vastgestelde restrictieve voorwaarden
zouden kunnen worden gebruikt voor bemesting.
Anaërobe vergisting voor de productie van biogas is een
proces dat in principe strookt met de doelstellingen
inzake milieubescherming van de biologische landbouw.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewĳzigd
overeenkomstig de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is onmiddellĳk van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.
(2) PB L 241 van 26.9.2000, blz. 39.

(3) PB L 255 van 1.10.1994, blz. 84.
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BĲLAGE
Bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Deel A. „MESTSTOFFEN EN BODEMVERBETERAARS” wordt als volgt gewĳzigd:
a) In de tabel wordt de regel betreffende gecomposteerd huishoudelĳk afval vervangen door:
Naam

„Gecomposteerd of vergist huishoudelĳk afval

Beschrĳving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Product op basis van aan de bron gescheiden huishoudelĳk afval dat is gecomposteerd of anaëroob is vergist
voor de productie van biogas
Alleen huishoudelĳk afval van plantaardige en van dierlĳke oorsprong
Alleen wanneer het is geproduceerd in een door de
lidstaat aanvaard gesloten en gecontroleerd verzamelsysteem
Maximumconcentratie in mg/kg droge stof: cadmium:
0,7; koper: 70; nikkel: 25; lood: 45; zink: 200; kwik:
0,4; chroom (totaal): 70; chroom (VI): 0 (*)
De behoefte moet door de controle-instantie of de
controleorganisatie zĳn erkend
Mag slechts tot en met 31 maart 2002 worden gebruikt

(*) Bepaalbaarheidsgrens.”

b) In de tabel wordt de regel betreffende gecomposteerd mengsel van plantaardig materiaal vervangen door:
Naam

„Gecomposteerd of vergist mengsel van plantaardig
materiaal

Beschrĳving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Product op basis van mengsels van plantaardig materiaal dat is gecomposteerd of anaëroob is vergist voor
de productie van biogas
De behoefte moet door de controle-instantie of de
controleorganisatie zĳn erkend”

c) In de Deense, de Duitse, de Griekse, de Nederlandse, de Finse en de Zweedse versie van de tabel worden de
volgende namen vervangen:
— in het Deens wordt „Thomasslagger” vervangen door „Jernværksslagger”;
— in het Duits wordt „Thomasphosphat” vervangen door „Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung”;
— in het Grieks wordt „Σκωρίες αποφωσφατώσεως (σκωρίες του Θωµά)” vervangen door „Σκωρίες αποφωσφατώσεως”;
— in het Nederlands wordt „Thomasslakkenmeel” vervangen door „Metaalslakken”;
— in het Fins wordt „Tuomaskuona” vervangen door „Kuona”;
— in het Zweeds wordt „Basisk slagg (Thomasslag)” vervangen door „Basisk slagg”.
d) In de Portugese versie van de tabel wordt het volgende product ingevoegd na het product „Fosfato de aluminio e
calcio”:
Naam

„Escorias de desfosforação

Beschrĳving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo”
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e) In de tabel wordt de regel betreffende industriekalk van de suikerproductie vervangen door:
Naam

„Industriekalk afkomstig van de suikerproductie

Beschrĳving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

De behoefte moet door de controle-instantie of de
controleorganisatie zĳn erkend”

2. In deel B. „BESTRĲDINGSMIDDELEN” wordt de tabel met de titel „1. Stoffen van dierlĳke of plantaardige oorsprong”
als volgt gewĳzigd:
De regel betreffende „Pyretrhine geëxtraheerd uit Chrysanthemum cinerariaefolium” wordt vervangen door:
Naam

„Pyrethrine geëxtraheerd uit Chrysanthemum cinerariaefolium

Beschrĳving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Insecticide
De behoefte moet door de controle-instantie of de
controleorganisatie zĳn erkend”

3.3.2001
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VERORDENING (EG) Nr. 437/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de
suikersector voor de maand februari 2001
Evenwel dient, in verband met de invoering van het
agromonetaire stelsel voor de euro per 1 januari 1999,
voor de met ingang van die datum geldende vergoedingen de specifieke wisselkoers alleen te worden vastgesteld voor de omrekening tussen de euro en de nationale
valuta's van de lidstaten die de eenheidsmunt niet
hebben aangenomen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13
september 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector suiker (1), gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1527/2000 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15
december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel
voor de euro (3),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de Commissie
van 30 juni 1993 tot vaststelling van bĳzondere voorschriften
voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in de
suikersector (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1642/1999 (5), en met name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1713/93
bepaalt dat de in artikel 8 van Verordening (EG) nr.
2038/1999 bedoelde vergoeding van de opslagkosten in
nationale valuta wordt omgerekend aan de hand van een
specifieke landbouwomrekeningskoers die gelĳk is aan
het pro rata temporis berekende gemiddelde van de
landbouwomrekeningskoersen in de maand van opslag.
Deze specifieke landbouwomrekeningskoers moet elke
maand voor de voorafgaande maand worden vastgesteld.

(1)

(2)

De specifieke wisselkoers voor de omrekening van de
vergoeding van de opslagkosten in nationale valuta
wordt op grond van bovengenoemde bepalingen voor
de maand februari 2001 vastgesteld zoals aangegeven in
de bĳlage,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De specifieke wisselkoers voor de omrekening van de in artikel
8 van Verordening (EG) nr. 2038/1999 bedoelde vergoeding
van de opslagkosten in nationale valuta wordt voor de maand
februari 2001 vastgesteld zoals aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 februari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

252
175
349
159
195

van
van
van
van
van

25.9.1999, blz. 1.
14.7.2000, blz. 59.
24.12.1998, blz. 1.
1.7.1993, blz. 94.
28.7.1999, blz. 3.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de
vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand februari 2001
Specifieke wisselkoers

1 EUR =

7,46289
8,96633
0,63346

Deense kroon
Zweedse kroon
Pond sterling
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VERORDENING (EG) Nr. 438/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met
betrekking tot de beheers- en controlesystemen voor uit de structuurfondsen toegekende bĳstand
Verordening (EG) nr. 1260/1999 gestelde eisen inzake
beheer, toezicht en evaluatie. De inhoud van die gegevens moet worden vastgesteld alsmede, voor het geval
dat gegevens overeenkomstig artikel 18, lid 3, onder e),
van die verordening in elektronische vorm worden
verstrekt, het formaat en de wĳze van toezending van de
computerbestanden. De Commissie moet ervoor zorgen
dat computergegevens en andere gegevens vertrouwelĳk
blĳven en worden beveiligd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (1) en met name op artikel 53, lid 2,
Na raadpleging van het Comité uit hoofde van artikel 147 van
het Verdrag,

(6)

Verordening (EG) nr. 2064/97 van de Commissie van 15
oktober 1997 tot vaststelling van de voorwaarden ter
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de
Raad wat de financiële controle door de lidstaten op
door de structuurfondsen medegefinancierde verrichtingen betreft (2), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2406/98 (3), dient te worden vervangen. Verordening
(EG) nr. 2064/97 moet echter van toepassing blĳven op
bĳstand die op grond van Verordening (EEG) nr. 2052/
88 van de Raad (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 3193/94 (5), voor de programmaperiode 19941999 is toegekend.

(7)

Deze verordening dient te gelden onverminderd de bepalingen die bĳ artikel 22 van Verordening (EG) nr. 659/
1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling
van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93
van het EG-Verdrag (6) op het gebied van staatssteun ten
aanzien van controles ter plaatse zĳn vastgesteld.

(8)

Deze verordening dient te gelden onverminderd het
bepaalde in Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van
de Raad van 11 november 1996 betreffende de
controles en verificaties ter plaatse die door de
Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
tegen fraudes en andere onregelmatigheden (7).

(9)

Verordening (EG) nr. 1681/94 van de Commissie van 11
juli 1994 betreffende onregelmatigheden in het kader
van de financiering van het structuurbeleid en terugvordering van in dat kader onverschuldigd betaalde
bedragen, alsmede betreffende de inrichting van een
informatiesysteem op dit gebied (8) geldt voor bĳstand
verleend op grond van Verordening (EG) nr. 1260/1999,
krachtens artikel 54, tweede alinea, en artikel 38, lid 1,
onder e), van die verordening.

(10)

Deze verordening dient te gelden in overeenstemming
met het in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1260/1999 bedoelde subsidiariteitsbeginsel en onverminderd de institutionele, wettelĳke en financiële
systemen van de lidstaat, zoals bedoeld in artikel 34, lid
1, laatste alinea, van genoemde verordening.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L
L
L
L
L
L
L

Na raadpleging van het Comité voor de landbouwstructuur en
de plattelandsontwikkeling,
Na raadpleging van het Comité voor de structuur van de
visserĳ en de aquacultuur,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 38 van Verordening (EG) nr.
1260/1999 moeten de lidstaten een aantal maatregelen
nemen om ervoor te zorgen dat de communautaire
middelen doeltreffend en correct en overeenkomstig de
beginselen van goed financieel beheer worden gebruikt.

(2)

Daartoe moeten de lidstaten adequate richtsnoeren
geven voor de organisatie van de betrokken functies van
de beheers- en betalingsautoriteiten zoals vastgesteld bĳ
de artikelen 32 en 34 van Verordening (EG) nr. 1260/
1999.

(3)

Overeenkomstig artikel 38 van Verordening (EG) nr.
1260/1999 moeten de lidstaten met de Commissie
samenwerken om te verzekeren dat zĳ goed functionerende beheers- en controlesystemen hebben, en moeten
zĳ de Commissie alle medewerking verlenen die nodig is
voor het verrichten van controles, onder meer door
middel van steekproeven.

(4)

(5)

Met het oog op de harmonisering van de normen voor
de certificering van de uitgaven waarvoor de in artikel
32, leden 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999
bedoelde betalingen uit de fondsen worden aangevraagd,
moet de inhoud van de betrokken certificaten worden
vastgesteld en dienen de aard en kwaliteit te worden
bepaald van de gegevens waarop deze certificaten
moeten zĳn gebaseerd.
Om de Commissie in staat te stellen de op grond van
artikel 38, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999
vereiste controles uit te voeren, moeten de lidstaten haar
desgevraagd de gegevens verstrekken die de beheersautoriteiten nodig hebben om te kunnen voldoen aan de bĳ

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

290 van 23.10.1997, blz. 1.
298 van 7.11.1998, blz. 15.
185 van 15.7.1988, blz. 9.
337 van 24.12.1994, blz. 11.
83 van 27.3.1999, blz. 1.
292 van 15.11.1996, blz. 2.
178 van 12.7.1994, blz. 43.
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De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
de ontwikkeling en omschakeling van de regio's,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
Toepassingsgebied

Artikel 1
Deze verordening stelt uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 vast met betrekking tot de beheers- en
controlesystemen voor uit de structuurfondsen toegekende
bĳstand die door de lidstaten wordt beheerd.

3.3.2001

gemaakt en om te verzekeren dat de voorwaarden van de
toepasselĳke beschikking van de Commissie zoals bedoeld in
artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 en de geldende
nationale en communautaire voorschriften betreffende, in het
bĳzonder, de subsidiabiliteit van de uitgaven uit de structuurfondsen in het kader van het betrokken bĳstandspakket, de
plaatsing van overheidsopdrachten, staatssteun (met inbegrip
van de voorschriften inzake de cumulering van steun), milieubescherming en gelĳke kansen zĳn nageleefd.
De procedures verlangen de schriftelĳke vastlegging van de ter
plaatse uitgevoerde verificaties van individuele verrichtingen.
De aantekeningen vermelden het verrichte werk, de resultaten
van de verificaties en de bĳ tegenstrĳdigheden genomen maatregelen. Wanneer fysieke of administratieve verificaties niet
volledig, maar op basis van een steekproef van verrichtingen
zĳn uitgevoerd, moeten de aantekeningen de geselecteerde
verrichtingen identificeren en de steekproefmethode
omschrĳven.

HOOFDSTUK II
Beheers- en controlesystemen

Artikel 2
1.
Elke lidstaat draagt ervoor zorg dat de beheers- en betalingsautoriteiten en de bemiddelende instanties adequate richtsnoeren ontvangen over de inrichting van beheers- en controlesystemen die noodzakelĳk zĳn om een goed financieel beheer
van de structuurfondsen te garanderen, volgens algemeen
aanvaarde normen en beginselen, en in het bĳzonder om
voldoende zekerheid te verschaffen met betrekking tot de juistheid, de regelmatigheid en de subsidiabiliteit van de aanvragen
voor communautaire bĳstand.
2.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder
„bemiddelende instantie” verstaan openbare of particuliere
lichamen of diensten die onder de verantwoordelĳkheid van de
betalings- of beheersautoriteiten optreden of die namens hen
taken uitvoeren ten aanzien van de eindbegunstigden of de
instanties of ondernemingen die verrichtingen uitvoeren.
Artikel 3
De beheers- en controlesystemen van de beheers- en betalingsautoriteiten en bemiddelende instanties voorzien, met inachtneming van de evenredigheid ten opzichte van de omvang van de
beheerde bĳstand, in:
a) een duidelĳke omschrĳving, een duidelĳke toewĳzing en,
voorzover noodzakelĳk om een gezond financiëel beheer
mogelĳk te maken, een adequate scheiding van de functies
binnen de betrokken organisatie;
b) doelmatige systemen om ervoor te zorgen dat de functies
op bevredigende wĳze worden verricht;
c) in het geval van bemiddelende instanties, verslaggeving aan
de verantwoordelĳke autoriteit over de vervulling van hun
taken en de aangewende middelen.
Artikel 4
De beheers- en controlesystemen moeten procedures behelzen
om na te gaan of de medegefinancierde goederen en diensten
zĳn geleverd en de opgevoerde uitgaven daadwerkelĳk zĳn

Artikel 5
1.
De lidstaten delen de Commissie voor elk bĳstandspakket
binnen drie maanden na de goedkeuring van het bĳstandspakket of de inwerkingtreding van deze verordening, zo dit
later is, de organisatie van de beheers- en betalingsautoriteiten
en van de bemiddelende instanties mee alsmede de bestaande
beheers- en controlesystemen van deze autoriteiten en instanties en de op grond van de in artikel 2, lid 1, bedoelde
richtsnoeren geplande verbeteringen daarvan.
2.
De mededeling bevat voor elke beheers- of betalingsautoriteit en elke bemiddelende instantie de volgende informatie:
a) de functies die haar zĳn opgedragen,
b) de verdeling van functies tussen en binnen haar afdelingen
en ook tussen de beheers- en betalingsautoriteit, ingeval
deze tot dezelfde instantie behoren,
c) de procedures volgens welke aanvragen om vergoeding van
uitgaven worden ontvangen, geverifieerd en gevalideerd en
volgens welke betalingen aan begunstigden worden goedgekeurd, uitgevoerd en geboekt, en
d) de bepalingen inzake de accountantscontrole van de
beheers- en controlesystemen.
3.
Wanneer een gemeenschappelĳk systeem voor meer dan
één bĳstandspakket geldt, mag een beschrĳving van het
gemeenschappelĳke systeem worden meegedeeld.

Artikel 6
De Commissie vergewist zich er in samenwerking met de
lidstaat van dat de overeenkomstig artikel 5 meegedeelde
beheers- en controlesystemen aan de bĳ Verordening (EG) nr.
1260/1999 en de onderhavige verordening voorgeschreven
normen voldoen. Zĳ doet mededeling van eventuele belemmeringen die deze systemen behelzen voor de doorzichtigheid van
de controles van de werking der fondsen en voor de vervulling
door de Commissie van haar verantwoordelĳkheden ingevolge
artikel 274 van het Verdrag. De werking van de systemen
wordt regelmatig herzien.
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Artikel 7
1.
De beheers- en controlesystemen van de lidstaten zorgen
voor een toereikend controlespoor.
2.
Onder een toereikend controlespoor wordt een controlespoor verstaan dat het mogelĳk maakt
a) de aan de Commissie meegedeelde gecertificeerde samenvattende bedragen in overeenstemming te brengen met de
afzonderlĳke aantekeningen van uitgaven en met de tot
staving dienende bescheiden die op de verschillende administratieve niveaus worden bewaard alsmede door de eindbegunstigden en, wanneer deze laatsten niet de eindontvanger
van de bĳdrage zĳn, door de instanties of ondernemingen
die de verrichtingen uitvoeren, en
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vaardigd uitstel worden teruggevorderd. Na de inning geeft de
betalingsautoriteit het teruggevorderde bedrag aan onregelmatige betalingen samen met de ontvangen rente wegens te late
betaling terug, door de betrokken sommen in mindering te
brengen op haar volgende uitgavenstaat en betalingsaanvraag
bĳ de Commissie of, wanneer het bedrag daarvan niet
voldoende is, door terugbetaling aan de Gemeenschap. Eenmaal
per jaar geeft de betalingsautoriteit de Commissie in de bĳlage
bĳ de vierde kwartaallĳst inzake terugvorderingen, die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1681/94 wordt ingediend, een
overzicht van de op die datum nog niet geïnde teruggevorderde
bedragen, ingedeeld naar het jaar waarin met de terugvorderingsprocedure is begonnen.
HOOFDSTUK III

b) de toewĳzing en de overmakingen van de beschikbare
communautaire en nationale middelen te verifiëren.

Certificering van de uitgaven

Een indicatieve beschrĳving van de informatievereisten voor
een toereikend controlespoor is opgenomen in bĳlage I.

Artikel 9

3.

De beheersautoriteit vergewist zich ervan dat

a) er procedures zĳn om ervoor te zorgen dat de documenten
die relevant zĳn voor de in het kader van het bĳstandspakket gedane afzonderlĳke uitgaven en betalingen en die
nodig zĳn voor een toereikend controlespoor, in overeenstemming met de vereisten van artikel 38, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 en bĳlage I bĳ deze verordening
worden bewaard,
b) wordt aangetekend welke instantie deze documenten
bewaart en waar deze zich bevindt, en
c) deze documenten beschikbaar worden gesteld voor inspectie
door de personen en instanties die normaal tot inspectie van
dergelĳke documenten gerechtigd zĳn.
Deze personen en instanties zĳn:
i) het personeel van de beheers- en betalingsautoriteiten en
de bemiddelende instanties, dat de betalingsaanvragen
verwerkt,
ii) de diensten die de beheers- en controlesystemen aan
accountantscontroles onderwerpen,
iii) de persoon of de afdeling van de betalingsautoriteit die
verantwoordelĳk is voor het certificeren van de
aanvragen voor tussentĳdse en eindsaldobetalingen zoals
bedoeld in artikel 32, leden 3 en 4, van Verordening
(EG) nr. 1260/1999, en de persoon of dienst die de in
artikel 38, lid 1, onder f), van die verordening bedoelde
verklaring afgeeft, en
iv) de gemachtigde functionarissen van nationale controleinstellingen en van de Europese Gemeenschap.
Deze personen of instanties kunnen verlangen dat uittreksels
uit of afschriften van de in dit lid bedoelde documenten of
boekingen aan hen worden verstrekt.
Artikel 8
De beheers- of betalingsautoriteit houdt een rekening bĳ van
terug te vorderen bedragen van reeds betaalde communautaire
bĳstand en zorgt ervoor dat die bedragen zonder ongerecht-

1.
De certificaten betreffende de tussentĳdse en definitieve
uitgavenstaten, zoals bedoeld in artikel 32, leden 3 en 4, van
Verordening (EG) nr. 1260/1999, worden in de in bĳlage II
voorgeschreven vorm opgesteld door een persoon of een afdeling binnen de betalingsautoriteit, die functioneel onafhankelĳk
is van de diensten die de betalingen goedkeuren.
2.
Alvorens een bepaalde uitgavenstaat te certificeren, vergewist de betalingsautoriteit zich ervan dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de beheersautoriteit en de bemiddelende instanties hebben
voldaan aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1260/
1999, met name aan die van artikel 38, lid 1, onder c) en e),
en artikel 32, leden 3 en 4, van die verordening, en hebben
de voorwaarden van de beschikking van de Commissie ingevolge artikel 28 van die verordening nageleefd, en
b) de uitgavenstaat omvat enkel uitgaven die
i) tĳdens de in de beschikking vastgelegde, in aanmerking
komende periode daadwerkelĳk zĳn gedaan, in de vorm
van uitgaven door eindbegunstigden zoals bedoeld in de
punten 1.2, 1.3 en 2 van regel nr. 1 van de bĳlage bĳ
Verordening (EG) nr. 1685/2000 van de Commissie (1),
en die door voldane facturen of boekingsbescheiden met
gelĳkwaardige bewĳskracht kunnen worden gestaafd;
ii) zĳn gedaan bĳ verrichtingen die voor financiering in het
kader van het betrokken specifieke bĳstandspakket zĳn
geselecteerd in overeenstemming met de selectiecriteria
en procedures van dat bĳstandspakket en die gedurende
de gehele periode waarin de uitgaven zĳn gedaan aan de
communautaire voorschriften zĳn onderworpen;
iii) betrekking hebben op maatregelen waarvoor — indien
toepasselĳk — alle staatssteun formeel door de
Commissie is goedgekeurd.
3.
Opdat de toereikendheid van de controlesystemen en het
controlespoor te allen tĳde in aanmerking kunnen worden
genomen alvorens een uitgavenstaat aan de Commissie wordt
voorgelegd, zorgt de beheersautoriteit ervoor dat de betalingsautoriteit op de hoogte blĳft van de door haar en door de
bemiddelende instanties gehanteerde systemen teneinde
(1) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 39.
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a) de levering der medegefinancierde goederen en diensten en
de waarachtigheid van de op de aanvraag betrekking
hebbende uitgaven te verifiëren;
b) te verzekeren dat de geldende voorschriften worden nageleefd;
c) het controlespoor in stand te houden.
4.
In de gevallen waarin de beheersautoriteit en de betalingsautoriteit dezelfde instantie zĳn of tot dezelfde instantie
behoren, draagt deze instantie ervoor zorg dat procedures
worden toegepast die gelĳkwaardige controlestandaarden
bieden aan die welke in de leden 2 en 3 zĳn voorgeschreven.

3.3.2001

c) de aanwezigheid van een toereikend controlespoor;
d) voor een adequaat aantal uitgavenposten, of de aard en het
tĳdstip van de betrokken uitgaven aan de communautaire
bepalingen voldoen en overeenstemmen met de goedgekeurde specifieke kenmerken van de verrichting en met de
feitelĳk uitgevoerde werkzaamheden;
e) of het gebruik of beoogde gebruik van de verrichting
strookt met het in de aanvraag om communautaire medefinanciering beschreven gebruik;

Steekproefcontroles van verrichtingen

f) of de financiële bĳdragen van de Gemeenschap binnen de
grenzen blĳven die in artikel 29 van Verordening (EG) nr.
1260/1999 en andere toepasselĳke communautaire bepalingen zĳn gesteld, en of zĳ zonder kortingen of ongerechtvaardigde vertragingen aan de eindbegunstigden worden
betaald;

Artikel 10

g) of de passende nationale medefinanciering daadwerkelĳk
beschikbaar is gesteld, en

HOOFDSTUK IV

1.
Controles van de verrichtingen worden door de lidstaten
uitgevoerd op grond van een passende steekproef, die met
name erop gericht is:
a) de effectiviteit van de bestaande beheers- en controlesystemen te verifiëren;
b) selectief, op basis van een risicoanalyse, de op de verschillende betrokken niveaus gedane aangiften van uitgaven te
verifiëren.
2.
De vóór de afsluiting van elk bĳstandspakket verrichte
controles betreffen ten minste 5 % van de totale voor subsidie
in aanmerking komende uitgaven en zĳn gebaseerd op een
representatieve steekproef van goedgekeurde verrichtingen,
waarbĳ met de in lid 3 gestelde eisen rekening wordt
gehouden. De lidstaten streven ernaar de uitvoering van de
controles gelĳkmatig over de betrokken periode te spreiden. Zĳ
waarborgen een passende scheiding tussen taken met betrekking tot dergelĳke controles en taken met betrekking tot de
uitvoerings- of betalingsprocedures betreffende de verrichtingen.
3.
Bĳ de keuze van de steekproef van de te controleren
verrichtingen wordt rekening gehouden met:
a) de noodzaak een passende variatie in aard en omvang van
de verrichtingen te controleren;
b) de risicofactoren die bĳ nationale of communautaire
controles zĳn vastgesteld;
c) de concentratie van verrichtingen bĳ bepaalde bemiddelende
instanties of bepaalde eindbegunstigden, zodat vóór de
afsluiting van elk bĳstandspakket de belangrĳkste bemiddelende instanties en eindbegunstigden aan ten minste één
controle worden onderworpen.
Artikel 11
De lidstaten streven ernaar door middel van de controles het
volgende te verifiëren:
a) de praktische toepassing en de effectiviteit van de beheersen controlesystemen;
b) voor een adequaat aantal boekingen, of deze overeenstemmen met bewĳsstukken die in het bezit zĳn van bemiddelende instanties, eindbegunstigden en de instanties of
ondernemingen die de verrichtingen uitvoeren;

h) of de medegefinancierde verrichtingen zĳn uitgevoerd in
overeenstemming met de communautaire voorschriften en
beleidsmaatregelen, zoals vereist in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1260/1999.
Artikel 12
Uit de controles moet blĳken of eventuele ondervonden
problemen een systematisch karakter hebben en een risico
opleveren voor andere verrichtingen die door dezelfde eindbegunstigde worden uitgevoerd of door dezelfde bemiddelende
instantie worden beheerd. De controles moeten tevens duidelĳkheid verschaffen over de oorzaken van dergelĳke situaties,
over eventueel vereist nader onderzoek en over het noodzakelĳke corrigerende en preventieve optreden.
Artikel 13
De lidstaten doen de Commissie uiterlĳk op 30 juni van elk
jaar en de eerste maal uiterlĳk op 30 juni 2001 mededeling
over hun toepassing van de artikelen 10 tot en met 12 in het
voorgaande kalenderjaar. Daarnaast verschaffen zĳ alle noodzakelĳke aanvullingen op of bĳwerkingen van de overeenkomstig
artikel 5 meegedeelde beschrĳving van hun beheers- en controlesystemen.
Artikel 14
Het bepaalde in dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 8 bedoelde terug te vorderen bedragen.
HOOFDSTUK V
Verklaring bĳ de afsluiting van het bĳstandspakket

Artikel 15
De persoon of dienst die is aangewezen voor het afgeven van
de in artikel 38, lid 1, onder f), van Verordening (EG) nr.
1260/1999 bedoelde verklaring bĳ de afsluiting van het
bĳstandspakket, moet een functie bekleden die onafhankelĳk is
van:
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a) de aangewezen beheersautoriteit;
b) de persoon of afdeling binnen de betalingsautoriteit die
verantwoordelĳk is voor het opstellen van de in artikel 9, lid
1, bedoelde certificaten;
c) bemiddelende instanties.
Deze persoon of dienst verricht zĳn onderzoek overeenkomstig
internationaal erkende normen voor accountantsonderzoek.
Hem wordt door de beheers- en betalingsautoriteiten en de
bemiddelende instanties alle benodigde informatie verstrekt en
toegang verschaft tot de bescheiden en stavende bewĳsstukken
die voor het opstellen van de verklaring nodig zĳn.

Artikel 16
Verklaringen zĳn gebaseerd op een onderzoek van de beheersen controlesystemen, van de bevindingen van reeds uitgevoerde
controles, en — indien nodig — van een verdere steekproefcontrole van verrichtingen. De persoon of dienst die de verklaring afgeeft, doet al het nodige onderzoek om redelĳke zekerheid erover te verkrĳgen dat de gecertificeerde uitgavenstaat
correct is en dat de onderliggende transacties wettig en regelmatig zĳn.
Verklaringen worden op basis van het indicatieve model in
bĳlage III opgesteld en gaan van een verslag vergezeld dat alle
relevante informatie ter staving van de verklaring bevat, met
inbegrip van een samenvatting van de bevindingen bĳ alle door
nationale en communautaire instanties uitgevoerde controles
waartoe de opsteller van de verklaring toegang had.

Artikel 17
Wanneer het wegens het bestaan van belangrĳke tekortkomingen op beheers- of controlegebied of de hoge frequentie
van de ontdekte onregelmatigheden niet mogelĳk is een positieve algemene verzekering te geven wat de deugdelĳkheid van
de aanvraag om betaling van het eindsaldo en het certificaat
over de einduitgavenstaat betreft, wordt in de verklaring
melding van deze omstandigheden gemaakt en wordt er een
schatting in opgenomen van de omvang van het probleem en
de financiële gevolgen ervan.
In een dergelĳk geval kan de Commissie om de uitvoering van
een verdere controle verzoeken, teneinde de onregelmatigheden
binnen een bepaalde termĳn op te sporen en te corrigeren.

HOOFDSTUK VI
Vorm en inhoud van de te bewaren en desgevraagd aan de
Commissie mee te delen boekhoudkundige informatie

Artikel 18
1.
De boekhoudkundige informatie over verrichtingen,
bedoeld in bĳlage I, dient voorzover mogelĳk in geautomatiseerde vorm te worden bewaard. Deze informatie moet op
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specifiek verzoek aan de Commissie worden voorgelegd voor
de uitvoering van controles aan de hand van documenten en
controles ter plaatse, onverminderd de verplichtingen om
bĳwerkingen van de financieringsplannen zoals bedoeld in
artikel 18, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 1260/1999
en de in artikel 32 van die verordening bedoelde financiële
informatie mee te delen.
2.
De Commissie komt met elke lidstaat de inhoud overeen
van de computergegevens die overeenkomstig lid 1 ter beschikking moeten worden gesteld, alsmede de wĳze waarop deze
worden meegedeeld, en de duur van de periode die eventueel
nodig is voor de ontwikkeling van de benodigde computersystemen, hierbĳ rekening houdende met de in artikel 18, lid 3,
onder e), van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bedoelde overeenkomst. De omvang van de informatie die kan worden
gevraagd, en de gewenste technische specificaties voor de doorzending van computerbestanden naar de Commissie zĳn in de
bĳlagen IV en V vermeld.
3.
Op schriftelĳk verzoek van de Commissie verstrekken de
lidstaten haar de in lid 1 bedoelde gegevens binnen tien werkdagen na de ontvangst van het verzoek. De Commissie en de
lidstaat kunnen een andere termĳn overeenkomen, in het
bĳzonder wanneer de gegevens niet in geautomatiseerde vorm
beschikbaar zĳn.
4.
De Commissie draagt ervoor zorg dat de door de lidstaten
verstrekte of door haarzelf bĳ inspecties ter plaatse verzamelde
informatie, in overeenstemming met artikel 287 van het
Verdrag en de regels van de Commissie inzake het gebruik van
en de toegang tot informatie, vertrouwelĳk blĳft en wordt
beveiligd.
5.
Met inachtneming van de toepasselĳke nationale wetgeving hebben personeelsleden van de Commissie toegang tot alle
documenten die zĳn opgesteld met het oog op, of naar aanleiding van, krachtens deze verordening verrichte controles,
alsmede tot de bewaarde gegevens, met inbegrip van die welke
in computersystemen zĳn opgeslagen.

HOOFDSTUK VII

Algemene en slotbepalingen

Artikel 19
Ingeval bĳstandspaketten aan eindbegunstigden in meer dan
een lidstaat worden toegekend, komen de betrokken lidstaten
onderling de vereiste gemeenschappelĳke maatregelen overeen
om met inachtneming van de nationale wetgevingen een
gezond financieel beheer te verzekeren. Zĳ delen de Commissie
de overeengekomen maatregelen mee. De Commissie en de
betrokken lidstaten verstrekken elkaar de nodige administratieve bĳstand.
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Artikel 20
Deze verordening geldt onverminderd de krachtens Verordening (EG) nr. 1260/1999 op de lidstaten rustende verplichting
om de Commissie voldoende inlichtingen te verschaffen ter
beoordeling van plannen, met inbegrip van de informatie over
de genomen maatregelen ter uitvoering van artikel 34, lid 1,
van die verordening, en onverminderd het aan de Commissie
toekomende recht om bĳkomende inlichtingen te verlangen,
alvorens een beschikking op grond van artikel 28 van de
verordening te geven.
Artikel 21
Niets in deze verordening belet de lidstaten voorschriften toe te
passen die strenger zĳn dan de bepalingen van deze verordening.
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Artikel 22

Verordening (EG) nr. 2064/97 wordt ingetrokken.
Zĳ blĳft echter van toepassing voor bĳstand die krachtens
Verordening (EEG) nr. 2052/88 voor de programmaperiode
1994-1999 is toegekend.

Artikel 23
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Michel BARNIER

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I
INDICATIEVE BESCHRĲVING VAN DE INFORMATIEVEREISTEN VOOR EEN TOEREIKEND CONTROLESPOOR (artikel 7)
Van een toereikend controlespoor zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, is sprake indien voor het betrokken bĳstandspakket
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Een op het passende beheersniveau bĳgehouden boekhouding bevat gedetailleerde informatie over de uitgaven die bĳ
elke medegefinancierde verrichting daadwerkelĳk zĳn gedaan door de eindbegunstigden en, wanneer deze laatste niet
de eindontvangers van de bĳdrage zĳn, door de instanties en ondernemingen die die verrichtingen uitvoeren. De
boekhoudgegevens verstrekken de datum waarop zĳ zĳn gecreëerd, het bedrag van elke uitgavenpost, die aard van de
tot staving dienende documenten en de datum en wĳze van betaling. Het nodige schriftelĳke bewĳsmateriaal (bv.
facturen) wordt bĳgevoegd.
2. Voor uitgavenposten die slechts gedeeltelĳk op de medegefinancierde verrichting betrekking hebben, wordt de juistheid
aangetoond van de verdeling van de uitgaven over de medegefinancierde verrichting en andere verrichtingen. Hetzelfde
geldt voor soorten uitgaven die slechts binnen bepaalde grenzen of in verhouding tot andere kosten als subsidiabel
worden beschouwd.
3. De technische specificaties en het financieringsplan voor de verrichting, voortgangsverslagen, de documenten betreffende de goedkeuring van de subsidie, inschrĳvings- en aanbestedingsprocedures en verslagen van inspecties van de in
de verrichting medegefinancierde goederen en diensten worden eveneens op het passende beheersniveau bewaard.
4. Bĳ aangiften van daadwerkelĳk bĳ medegefinancierde verrichtingen gedane uitgaven die worden ingediend bĳ een
bemiddelende instantie die zich tussen de eindbegunstigde of de instantie of onderneming die de verrichting uitvoert
en de betalingsautoriteit bevindt, wordt de in punt 1 bedoelde informatie ten behoeve van de berekening van het totale
gecertificeerde bedrag voor elke verrichting geaggregeerd in een gedetailleerde uitgavenstaat die alle afzonderlĳke
uitgavenposten omvat. De gedetailleerde uitgavenstaten vormen tot staving dienende documenten voor de boekhouding van de bemiddelende instantie.
5. De bemiddelende instanties houden boekhoudbescheiden bĳ voor elke verrichting en voor de door de eindbegunstigden gecertificeerde totale uitgavenbedragen. De bemiddelende instanties die rechtstreeks rapporteren aan de
aangewezen betalingsautoriteit zoals bedoeld in artikel 9, onder o), van Verordening (EG) nr. 1260/1999, dienen bĳ
hen een lĳst van de voor elk bĳstandspakket goedgekeurde verrichtingen in. Deze bevat gedetailleerde identificatiegegevens van elke verrichting en vermeldt de eindbegunstigde, de datum van goedkeuring van de subsidie, de vastgelegde
en de betaalde bedragen, de periode waarin de uitgaven zĳn gedaan, en de totale uitgaven per maatregel en
subprogramma of prioriteit. Deze informatie vormt de tot staving dienende documentatie voor de boekhouding van de
betalingsautoriteit en vormt de grondslag voor de opstelling van de bĳ de Commissie in te dienen uitgavendeclaraties.
6. In het geval van eindbegunstigden die rechtstreeks aan de betalingsautoriteit rapporteren, vormen de gedetailleerde
uitgavenstaten zoals bedoeld in punt 4, de tot staving dienende documentatie voor de boekhouding van de betalingsautoriteit die verantwoordelĳk is voor het opmaken van de lĳst van de medegefinancierde verrichtingen zoals bedoeld
in punt 5.
7. Is er tussen de eindbegunstigde of de instantie of onderneming die de verrichting uitvoert, en de betalingsautoriteit
meer dan één bemiddelende instantie, dan verlangt elke bemiddelende instantie voor het terrein waarvoor zĳ
verantwoordelĳk is, gedetailleerde uitgavenstaten van de instantie onder haar als tot staving dienende documentatie
voor haar eigen boekhouding. Op basis van deze staten verstrekt zĳ op zĳn minst een samenvatting van de uitgaven
voor elke afzonderlĳke verrichting aan de instantie boven haar.
8. Worden de boekhoudgegevens met behulp van computers doorgegeven, dan laten alle betrokken autoriteiten en
instanties zich door het lagere niveau voldoende informatie tot staving van hun eigen boekhouding en van de aan het
hogere niveau te rapporteren bedragen verstrekken, zodat een toereikend controlespoor kan worden verzekerd, waarbĳ
het spoor kan worden gevolgd van de samenvattende totale bedragen die als gecertificeerde bedragen aan de
Commissie worden meegedeeld, tot de afzonderlĳke uitgavenposten en de tot staving dienende documenten op het
niveau van de eindbegunstigden en de instanties en ondernemingen die de verrichtingen uitvoeren.
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BĲLAGE II
CERTIFICAAT EN UITGAVENSTAAT EN BETALINGSAANVRAAG
EUROPESE COMMISSIE
FONDS: . . . . . . . . . . . . . . .
Certificaat en uitgavenstaat en betalingsaanvraag
(langs officiële weg in te dienen bĳ de eenheid . . . van het DG . . . . . .)

Naam van het bĳstandspakket:

Beschikking

van de Commissie van

Referentie van de Commissie (CCI-nr.):
Nationale referentie:

(indien van toepassing)

CERTIFICAAT
Ik, ondergetekende,
vertegenwoordiger van de betalingsautoriteit die is aangewezen bĳ (1)

,

,
bevestig hierbĳ dat alle subsidiabele uitgaven die in de hierbĳ gaande staat zĳn begrepen, omvattende de ten laste van de
bĳdragen uit de Structuurfondsen en nationale middelen van de overheid en/of de privé-sector komende uitgaven, die zĳn
betaald naarmate het programma vorderde, zĳn gedaan

na (2):

20

ten belope van:

EUR
(Exact bedrag op twee decimalen)

De als bĳlage hierbĳ gaande uitgavenstaat, uitgesplitst per maatregel, is gebaseerd op de voorlopig op
20
afgesloten boekhouding en maakt een integrerend deel uit van dit certificaat.
Ik bevestig tevens dat de verrichtingen vorderen overeenkomstig de in de beschikking vastgestelde doelstellingen en met
inachtneming van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1260/1999, met name ten aanzien van:
1. de naleving van de Verdragsbepalingen en de op grond van het Verdrag vastgestelde besluiten, alsmede van het
communautaire beleid, inzonderheid op het gebied van de mededingingsregels, de plaatsing van overheidsopdrachten,
milieubescherming en de opheffing van de ongelĳkheden tussen mannen en vrouwen en de bevordering van de gelĳkheid
van mannen en vrouwen (artikel 12 van de verordening);
2. de toepassing op het bĳstandspakket van de procedures voor beheer en controle, met name teneinde na te gaan of de
medegefinancierde goederen en dienstverrichtingen zĳn geleverd en de opgevoerde uitgaven zĳn gedaan en teneinde
onregelmatigheden te voorkomen, op te sporen en te herstellen, fraude te vervolgen en onverschuldigd betaalde bedragen
terug te vorderen (artikelen 38 en 39 van de verordening).
Overeenkomstig artikel 38, lid 6, van de verordening zĳn de bewĳsstukken beschikbaar en blĳven zĳ dit gedurende ten minste
drie jaar na de betaling van het saldo door de Commissie.

(1) Het administratieve besluit tot aanwĳzing overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 vermelden, met passende
referentiegegevens en de datum.
(2) Referentiedatum volgens de beschikking, overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, lid 2, en artikel 52, lid 4, van de verordening.
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Ik bevestig dat:
1. de uitgavenstaat juist is en voortvloeit uit op controleerbare bewĳsstukken gebaseerde boekhoudsystemen;
2. in de uitgavenstaat en de betalingsaanvraag rekening is gehouden met eventuele na terugvordering teruggekregen
bedragen, met inkomsten uit de in het kader van het bĳstandspakket gefinancierde verrichtingen, en met rente-inkomsten;
3. de gegevens over de onderliggende transacties waar mogelĳk in computerbestanden zĳn vastgelegd en op verzoek ter
beschikking gesteld kunnen worden aan de verantwoordelĳke diensten van de Commissie.

Datum

20
Naam in hoofdletters, stempel, functie
en handtekening van de bevoegde autoriteit

L 63/29

L 63/30

Aangifte van de uitgaven, uitgesplitst naar prioriteit en naar maatregel
Door de Commissie toegekend referentienummer:
Titel:
Datum:

/

/

2000
Prioriteit/Maatregel

Overheden
Gemeenschap

Maatregel 1.1
Maatregel 1.2
enz.
Prioriteit 2
Maatregel 2.1
Maatregel 2.2
enz.
Prioriteit 3
enz.
Technische hulp
Totaal EFRO-werkingssfeer
Totaal ESF-werkingssfeer
enz.

Overheden
Uitgaven

Gemeenschap

Andere

Privésector

2008
Overheden
Uitgaven

Gemeenschap

Andere

Privésector

Totaal
Overheden
Uitgaven

Gemeenschap

Andere

Privésector

Uitgaven
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Prioriteit 1

Andere

Privésector

...

NL

Totale werkelĳk betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven (EUR)

Totaal
Totaal EFRO-werkingssfeer
Totaal ESF-werkingssfeer
Totaal EOGFL-werkingssfeer
Totaal FIOV-werkingssfeer
Prioriteit/Overgangssteun (1)

3.3.2001

3.3.2001

Totale werkelĳk betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven (EUR)
2000
Prioriteit/Maatregel

Overheden
Andere

Overheden
Uitgaven

Gemeenschap

Andere

Privésector

2008
Overheden
Uitgaven

Gemeenschap

Andere

Privésector

Totaal
Overheden
Uitgaven

Gemeenschap

Andere

Privésector

Uitgaven

NL

Gemeenschap

Privésector

...

Prioriteit 1
Regio's die geen overgangssteun ontvangen
Regio's die overgangssteun ontvangen
Prioriteit 2

Prioriteit 3
enz.
Technische hulp
Regio's die geen overgangssteun ontvangen
Regio's die overgangssteun ontvangen
(1) Alleen voor de doelstellingen 1 en 2 voorzover van toepassing.
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Regio's die geen overgangssteun ontvangen
Regio's die overgangssteun ontvangen

L 63/31

L 63/32

NL
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Aanhangsel bĳ de uitgavenstaat: teruggevorderde bedragen sinds de laatste gecertificeerde uitgavenstaat, die in de
onderhavige staat zĳn begrepen (lĳst per maatregel)
Terug te vorderen bedrag
Debiteur
Datum waarop de invorderingsopdracht is gegeven
Autoriteit die de invorderingsopdracht heeft gegeven
Datum van incassering
Ontvangen bedrag

3.3.2001

3.3.2001
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BETALINGSAANVRAAG
Naam van het bĳstandspakket:
Referentie van de Commissie (CCI-nr.):
Overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 verzoek ik, ondergetekende (naam in hoofdletters, stempel,
functie en handtekening van de bevoegde autoriteit), het bedrag van
EUR over te maken bĳ wĳze van
tussentĳdse betaling/eindsaldobetaling (1). Aan de voorwaarden voor ontvankelĳkheid van deze aanvraag is voldaan, want:
Doorhalen wat niet van toepassing is

a) het geldende, programmacomplement, vastgesteld op

— is ingediend
— is bĳgesloten

b) het jongste jaarverslag/het eindverslag (schrappen wat niet van toepassing is)
over de uitvoering zoals bedoeld in artikel 37 van de verordening

— is ingediend
— is bĳgesloten
— er is geen verslag vereist

c) de evaluatie halverwege de looptĳd zoals bedoeld in artikel 42 van de
verordening

— is ingediend
— is bĳgesloten
— is nog niet vereist

d) de besluiten van de beheersautoriteit en het toezichtcomité zĳn verenigbaar
met het totaalbedrag van de bĳdrage uit de fondsen voor de betrokken
prioriteiten
e) met betrekking tot eventuele aanbevelingen ter verbetering van de regelingen voor het toezicht en het beheer, die de Commissie in het kader van
artikel 34, lid 2, van de verordening heeft gedaan, is de situatie dat

— hieraan gevolg is gegeven
— een toelichting is gegeven
— dergelĳke aanbevelingen niet gedaan
zĳn

f) met betrekking tot eventuele verzoeken om corrigerende maatregelen
zoals bedoeld in artikel 38, lid 4, van de verordening, is de situatie dat

— hieraan gevolg is gegeven
— een toelichting is gegeven
— er geen desbetreffende uitgaven in de
staat zĳn opgenomen
— geen verzoek is gedaan

g) geen enkele van de gecertificeerde uitgaven is opgeschort overeenkomstig
artikel 39, lid 2, van de verordening, omdat

— er geen dergelĳke opschorting is
— er geen desbetreffende uitgaven in de
aangifte zĳn opgenomen

h) geen enkele van de gecertificeerde uitgaven betreft een maatregel die voorziet in de toekenning van nog niet goedgekeurde staatssteun,
Het te betalen bedrag moet worden overgemaakt aan:
Begunstigde
Bank
Nummer van de bankrekening
Houder van de rekening
(indien deze niet de begunstigde is)
Datum:

20
Naam in hoofdletters, stempel, functie
en handtekening van de bevoegde autoriteit

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.

L 63/33

L 63/34
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BĲLAGE III
INDICATIEF MODEL VOOR DE VERKLARING BĲ DE AFSLUITING VAN BĲSTANDSPAKKETTEN (hoofdstuk V)
Aan de Europese Commissie, Directoraat-generaal
INLEIDING
1. Ik, ondergetekende, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naam in hoofdletters, titel en dienst vermelden), heb de
finale uitgavenstaat voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naam van het bĳstandspakket, het betrokken structuurfonds en de betrokken periode vermelden) samen met de aanvraag aan de Commissie om betaling van het eindsaldo
van de communautaire steun onderzocht.
REIKWIJDTE VAN HET ONDERZOEK
2. Ik heb het onderzoek verricht overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. . . . . Ik heb het onderzoek gepland
en uitgevoerd met het doel er redelĳke zekerheid over te verkrĳgen dat de finale uitgavenstaat en de aanvraag tot betaling
van het eindsaldo van de communautaire steun vrĳ zĳn van materieel onjuiste opgaven. De gevolgde onderzoeksprocedure en de bĳ het onderzoek gebruikte gegevens, met inbegrip van de conclusies van in eerdere jaren verrichte controles,
zĳn samengevat in het bĳgaande rapport.
OPMERKINGEN
3. De reikwĳdte van het onderzoek is beperkt door het volgende:
a)
b)
c), enz.
(Alle belemmeringen voor het onderzoek vermelden, bĳvoorbeeld systeemproblemen, tekortkomingen van het beheer,
onvoldoend controlespoor, ontbrekende bewĳsstukken, gevallen waarin een gerechtelĳke procedure loopt, enz.; raming
van de bedragen van de uitgaven waarvoor deze belemmeringen zĳn ondervonden, en de betrokken communautaire
steun.)
4. Het onderzoek heeft, samen met de conclusies van andere nationale of communautaire controles waarvan ik kennis heb
kunnen nemen, een lage/hoge (de passende term vermelden; indien hoog, toelichten) frequentie van fouten/onregelmatigheden aan het licht gebracht. De gemelde fouten/onregelmatigheden zĳn door de beheersautoriteiten op bevredigende
wĳze behandeld en lĳken niet van invloed te zĳn op het te betalen bedrag aan communautaire steun, met uitzondering
van:
a)
b)
c), enz.
(De fouten/onregelmatigheden vermelden die niet op bevredigende wĳze zĳn behandeld, en voor elk geval aangeven of het
probleem een systematisch karakter draagt en hoe omvangrĳk het is en op welke bedragen aan communautaire steun het
van invloed lĳkt te zĳn).
CONCLUSIE
Hetzĳ:
indien er geen belemmeringen voor het onderzoek zĳn geweest, de vastgestelde foutenfrequentie laag is en alle problemen op
bevredigende wĳze zĳn behandeld:
5. a) In het licht van het onderzoek en de conclusies van andere nationale of communautaire controles waarvan ik kennis heb
kunnen nemen, ben ik van oordeel dat de finale uitgavenstaat in alle materiële opzichten een getrouwe weergave is van de
overeenkomstig de verordeningen en de bepalingen van het bĳstandspakket gedane uitgaven en dat de aanvraag gericht
tot de Commissie om betaling van het eindsaldo van de communautaire steun deugdelĳk lĳkt;
hetzĳ:
indien er bepaalde belemmeringen voor het onderzoek zĳn geweest, maar de foutenfrequentie niet hoog is, of indien sommige
problemen niet op bevredigende wĳze zĳn behandeld:
5. b) Afgezien van de in punt 3 vermelde zaken en (of) de in punt 4 vermelde fouten/onregelmatigheden die niet op
bevredigende wĳze lĳken te zĳn behandeld, ben ik op basis van het onderzoek en de conclusies van andere nationale of
communautaire controles waarvan ik kennis heb kunnen nemen, van oordeel dat de finale uitgavenstaat in alle materiële
opzichten een getrouwe weergave is van de overeenkomstig de verordeningen en de bepalingen van het bĳstandspakket
gedane uitgaven en dat de aanvraag gericht tot de Commissie om betaling van het eindsaldo van de communautaire steun
deugdelĳk lĳkt;

3.3.2001

3.3.2001
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hetzĳ:
indien er grote belemmeringen voor het onderzoek zĳn geweest of de geconstateerde foutenfrequentie hoog is, zelfs als de
gemelde fouten/onregelmatigheden op bevredigende wĳze zĳn behandeld:
5. c) In het licht van de in punt 3 vermelde zaken en (of) gezien de hoge foutenfrequentie waarop in punt 4 is gewezen, kan ik
geen oordeel geven over de finale uitgavenstaat en de aanvraag gericht tot de Commissie om betaling van het eindsaldo
van de communautaire steun.

Datum, handtekening

L 63/35

L 63/36
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BĲLAGE IV
1. REIKWĲDTE VAN DE GEGEVENS OVER VERRICHTINGEN DIE OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE TER
BESCHIKKING DIENEN TE WORDEN GESTELD VOOR CONTROLES AAN DE HAND VAN DOCUMENTEN EN CONTROLES TER PLAATSE
De volgende gegevens kunnen worden verlangd; de precieze inhoud dient met de lidstaat voor het betrokken fonds
(EFRO, ESF, EOGFL-Oriëntatie, FIOV) te worden overeengekomen. De veldnummers verwĳzen naar een voorkeursstructuur voor de samenstelling van de naar de Commissie te sturen computerbestanden (1).
A. GEGEVENS OVER DE VERRICHTING (volgens beslissing tot goedkeuring van de bĳstand)
Veld 1.

CCI-code van het operationele programma/enkelvoudig programmeringsdocument (zie „Code commun
d'identification”)

Veld 2.

Naam van het operationele programma/enkelvoudig programmeringsdocument

Veld 3.

Code van de prioriteit (of technische hulp)

Veld 4.

Titel van de prioriteit (of technische hulp)

Veld 5.

Code van het programmaonderdeel (maatregel, submaatregel, actie, enz.)

Veld 6.

Titel van het programmaonderdeel (maatregel, submaatregel, actie, enz.)

Veld 7.

Structuurfonds

Veld 8.

Betalingsautoriteit

Veld 9.

Beheersautoriteit

Veld 10.

Bemiddelende instantie(s) (andere dan de beheersautoriteit) waarbĳ de eindbegunstigde uitgaven declareert

Veld 11.

Code van de verrichting (2)

Veld 12.

Titel van de verrichting

Veld 13.

Naam van de regio of de zone waar de verrichting is uitgevoerd.

Veld 14.

Code van de regio of de zone

Veld 15.

Beknopte beschrĳving van de verrichting

Veld 16.

Begindatum van de periode waarbinnen uitgaven subsidiabel zĳn

Veld 17.

Einddatum van de periode waarbinnen uitgaven subsidiabel zĳn

Veld 18.

Instantie die de steun goedgekeurd heeft (3)

Veld 19.

Datum van goedkeuring

Veld 20.

Referentienummer van de eindbegunstigde (4)

Veld 21.

Referentienummer van de instantie of onderneming verantwoordelĳk ten aanzien van de eindbegunstigde
voor het uitvoeren van de verrichting (indien niet de eindbegunstigde).

Veld 22.

Valuta (indien niet euro)

Veld 23.

Totale kosten van de verrichting (5)

Veld 24.

Totale subsidiabele kosten van de verrichting (6)

Veld 25.

Uitgaven voor medefinanciering (7)

Veld 26.

Communautaire bĳdrage

Veld 27.

Communautaire bĳdrage in % (indien dit naast veld 26 wordt geregistreerd)

Veld 28.

Totale overheidsfinanciering lidstaat

Veld 29.

Overheidsfinanciering door de centrale overheid

(1) Zie de instructies voor het samenstellen van computerbestanden in bĳlage V, punt 2.
(2) Een „verrichting” is een project of een actie uitgevoerd door de „eindbegunstigde” of, wanneer deze laatste niet de eindontvanger van
de bĳdrage is, door een instantie of onderneming die onder zĳn verantwoordelĳkheid ageert, die gelĳkaardige activiteiten betreft en
die meestal het voorwerp uitmaakt van een enkelvoudige steunbeslissing. Het is vereist gegevens te verstrekken over individuele
verrichtingen in plaats van geaggregeerde gegevens die de activiteiten van eindbegunstigden omvatten die niet zelf de verrichtingen
uitvoeren (zie ook bĳlage I bĳ deze verordening en de punten 1.2, 1.3 en 2 van regel nr. 1 van de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr.
1685/2000 in verband met de subsidiabiliteit van uitgaven). Bĳ regelingen die meerdere kleine begunstigden omvatten, mag het
voorleggen van gezamenlĳke gegevens worden overeengekomen.
3
( ) Zie bĳlage I, punt 3.
4
( ) Zoals aangeduid in artikel 32, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 voor het declareren van uitgaven.
(5) Met inbegrip van niet-subsidiabele kosten die niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van de nationale financiering.
(6) Kosten begrepen in de basis voor het berekenen van de nationale financiering.
(7) Artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999.
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Veld 30.

Overheidsfinanciering door de regionale overheid

Veld 31.

Overheidsfinanciering door de plaatselĳke overheid

Veld 32.

Overige overheidsfinanciering

Veld 33.

Financiering door de privé-sector

Veld 34.

Financiering door de EIB

Veld 35.

Overige financiering

Veld 36.

Actieterrein per categorie en subcategorie in overeenstemming met onderdeel 3 van deze bĳlage

Veld 37.

Locatie stad/platteland (1)

Veld 38.

Effect op het milieu (2)

Veld 39.

Effect op gelĳke kansen (3)

Veld 40.

Indicator (4)

Veld 41.

Meeteenheid indicator

Veld 42.

Streefwaarde van de indicator voor de verrichting.

B. VOOR DE VERRICHTING GEDECLAREERDE UITGAVEN
De gewenste informatie mag worden beperkt tot de uitgaven, gedeclareerd voor de verrichting door de eindbegunstigde
(sectie 1). In overeenstemming met de lidstaat mag de gewenste informatie gegevens van de individuele betalingen van de
eindbegunstigde, of van de instantie of onderneming die de verrichting uitvoert, indien niet de eindbegunstigde, betreffen
(sectie 2).
1. Uitgaven gedeclareerd door de eindbegunstigde om te worden opgenomen in de aan de Commissie in te
dienen uitgavenstaat
Veld 43.

Code van de verrichting (= veld 11)

Veld 44.

Titel van de verrichting (= veld 12)

Veld 45.

Referentienummer van de declaratie

Veld 46.

Als subsidiabel gedeclareerde uitgaven

Veld 47.

Communautaire bĳdrage

Veld 48.

Communautaire bĳdrage in % (indien dit naast veld 47 wordt geregistreerd)

Veld 49.

Totale overheidsfinanciering lidstaat

Veld 50.

Overheidsfinanciering door de centrale overheid

Veld 51.

Overheidsfinanciering door de regionale overheid

Veld 52.

Overheidsfinanciering door de plaatselĳke overheid

Veld 53.

Overige overheidsfinanciering

Veld 54.

Financiering door de privé-sector

Veld 55.

Financiering door de EIB

Veld 56.

Overige financiering

Veld 57.

Naam van de instantie die de uitgaven declareert, indien niet de eindbegunstigde (5)

Veld 58.

Boekingsdatum (datum record) (6)

Veld 59.

Locatie van de gedetailleerde stavingsdocumenten voor de uitgavendeclaratie door de eindbegunstigde (7)

Veld 60.

Begindatum van de periode waarin de uitgaven plaats hebben gevonden

Veld 61.

Einddatum van de periode waarin de uitgaven plaats hebben gevonden

Veld 62.

Inkomsten in mindering gebracht op de gedeclareerde uitgaven (indien toepasselĳk)

Veld 63.

Financiële correcties in mindering gebracht (indien toepasselĳk)

Veld 64.

Bedrag dat door de betalingsautoriteit gedeclareerd en gecertifieerd werd (euro).

Veld 65.

Datum uitgavenstaat ingediend door de betalingsautoriteit

(1) De locatie is a) stedelĳk, b) op het platteland of c) niet geografisch gelimiteerd.
(2) De verrichting a) heeft het milieu als zĳn voornaamste doelstelling, b) is milieuvriendelĳk, c) is milieuneutraal.
(3) De verrichting a) heeft gelĳkheid tussen geslachten als haar voornaamste doelstelling, b) is positief inzake gelĳkheid van man en
vrouw, c) is neutraal.
(4) Voornaamste indicatoren worden vermeld (overeen te komen met de lidstaat).
5
( ) Indien de eindbegunstigde uitgaven declareert bĳ bemiddelende instanties of bĳ de beheersautoriteit die de uitgavendeclaratie doorzenden naar de betalingsautoriteit, mag de Commissie details vragen over de declaraties op elk niveau, om zo het controlespoor te
kunnen volgen (zie bĳlage I, punt 5).
(6) Bĳlage I, punt 1.
(7) Controlespoor: zie bĳlage I, punt 8.
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Veld 66.

Toegepaste eurokoers (1)

Veld 67.

Datum van een verificatie ter plaatse

Veld 68.

Instantie die verificatie ter plaatse heeft uitgevoerd

Veld 69.

Indicator (2) (= veld 40)

Veld 70.

Meteenheid indicator (= veld 41)

Veld 71.

Mate waarin het streefniveau voor de verrichting is bereikt op de datum van de declaratie (%)

Veld 72.

Mate waarin het streefniveau voor de verrichting is bereikt op de datum van de declaratie, in vergelĳking
tot de geplande vordering in het oorspronkelĳk plan (%)

2. Gegevens van individuele betalingen door de eindbegunstigde of de instantie of onderneming die de
verrichting uitvoert (bĳ overeenkomst)
Veld 73.

Bedrag van de betaling

Veld 74.

Referentienummer betaling

Veld 75.

Betalingsdatum (3)

Veld 76.

Boekingsdatum (4)

Veld 77.

Plaats naar de gedetailleerde tot staving dienende documenten zich bevinden (5)

Veld 78.

Begunstigde (leverancier van goederen of diensten, contractant): naam

Veld 79.

Begunstigde: referentienummer
2. INDELING VAN DE BĲSTANDSGEBIEDEN

A. Bĳstandsgebieden
De navolgende lĳst van bĳstandsgebieden van de structuurfondsen is opgesteld op grond van artikel 36 van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 en heeft tot doel de diensten van de Commissie te helpen bĳ de verslaglegging over de activiteiten
van de structuurfondsen.
Naar dergelĳke categorieën uitgesplitste informatie wordt gebruikt in de jaarlĳkse verslagen over de structuurfondsen en
draagt bĳ tot duidelĳke communicatie over de diverse terreinen van communautair beleid; daarnaast is die informatie
nodig om de Commissie in staat te stellen verzoeken om informatie van andere Europese instellingen, van de lidstaten en
van het publiek te beantwoorden.
Deze indeling in categorieën is bedoeld voor de beheers- en voorlichtingsactiviteiten op het niveau van de programma's;
het is niet de bedoeling dat zĳ in de plaats komt van de typologieën van prioritaire zwaartepunten of van de categorieën
van specifieke impacts die bĳ de evaluaties worden onderkend en gemeten.
De lidstaten kunnen bĳ het uitwerken van de maatregelen binnen de structuurfondsenprogramma's gebruik blĳven maken
van een indeling die beter op hun eigen nationale en regionale situatie is afgestemd, waarbĳ zĳ deze indeling desgewenst
op die van de Commissie kunnen baseren. Het is echter belangrĳk dat de Commissie samenvattingen over de activiteiten
van de fondsen voor de verschillende bĳstandsgebieden kan opstellen. Daarom moet in het programmacomplement elke
maatregel worden gekoppeld aan de overeenkomstige categorie in de lĳst van de Commissie. Deze koppeling kan
bĳvoorbeeld geschieden door bĳ elke maatregel de passende code te vermelden of door aan te geven met welke categorie
van de Commissie een nationale code overeenstemt. Ook in de jaarlĳkse uitvoeringsverslagen over de programma's moet
de koppeling worden aangegeven.
De lĳst is niet nieuw, maar is gebaseerd op de 14 basiscategorieën die in de vorige programmeringsperiode werden
gebruikt bĳ het additionaliteitsonderzoek voor de programma's van doelstelling 1.
B. Aanvullende informatie
De Commissie heeft gepreciseerd dat de lidstaten in het kader van het financiële beheer van de verrichtingen ook de
volgende soorten gegevens moeten verstrekken:
1. Wordt het project a) in een stedelĳk gebied of b) in een plattelandsgebied uitgevoerd of is het c) niet geografisch
begrensd?
2. Is het project a) hoofdzakelĳk op het milieu toegespitst, is het b) milieuvriendelĳk of is het c) uit milieuoogpunt
neutraal?
3. Is het project a) hoofdzakelĳk op de gelĳkheid van vrouwen en mannen toegespitst, is het b) positief uit het oogpunt
van de gelĳkheid van vrouwen en mannen of is het c) neutraal uit dat oogpunt?
De beschikbaarheid van deze gegevens in het kader van het financiële beheer en het gebruik van de navolgende indeling
zullen het de Commissie mogelĳk maken beter aan de behoeften van de Europese burgers tegemoet te komen.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Geef de koers toegepast voor ieder bedrag gedeclareerd door de eindbegunstigde indien verscheidene declaraties werden gedaan.
Voornaamste indicatoren worden vermeld (overeen te komen met de lidstaat).
Bĳlage I, punt 1.
Bĳlage I, punt 1.
Bĳlage I, punt 8.
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3. INDELING
1. P r o d u c t i e m i l i e u
11 Landbouw
111

Investeringen in landbouwbedrĳven

112

Vestiging van jonge landbouwers

113

Specifiek op de landbouw gerichte beroepsopleiding

114

Verbetering van de verwerking en afzet van landbouwproducten

12 Bosbouw
121

Investeringen in bosbedrĳven

122

Verbetering van de oogst, de verwerking en de afzet van bosproducten

123

Bevordering van nieuwe gebruiks- en afzetmogelĳkheden voor bosproducten

124

Oprichting van verenigingen van bosbouwers

125

Herstel van het productiepotentieel van bossen na een natuurramp en treffen van passende preventieve
voorzieningen

126

Bebossing van andere grond dan landbouwgrond

127

Verbetering en handhaving van de ecologische stabiliteit van beschermde bossen

128

Specifiek op de bosbouw gerichte beroepsopleiding

13 Bevordering van de aanpassing en de ontwikkeling van plattelandsgebieden
1301

Grondverbetering

1302

Herverkaveling

1303

Oprichting van bedrĳfsverzorgingsdiensten en diensten ter ondersteuning van het bedrĳfsbeheer voor de
landbouw

1304

Afzet van kwaliteitslandbouwproducten

1305

Basisdiensten voor de plattelandseconomie en -bevolking

1306

Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling en bescherming en instandhouding van het landelĳke erfgoed

1307

Diversificatie van de bedrĳvigheid in de landbouw en in verwante sectoren, gericht op het combineren van
verscheidene activiteiten of het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen

1308

Waterbeheer in de landbouw

1309

Ontwikkeling en verbetering van de met de ontwikkeling van de landbouw samenhangende infrastructuur

1310

Bevordering van toeristische activiteiten

1311

Bevordering van ambachtelĳke activiteiten op landbouwbedrĳven

1312

Milieubehoud in samenhang met de instandhouding van land, bos en landschap en verbetering van het
dierenwelzĳn

1313

Herstel van door een natuurramp beschadigd agrarisch productiepotentieel en treffen van passende preventieve voorzieningen

1314

Financiële instrumentering

14 Visserĳ
141

Aanpassing van de visserĳinspanning

142

Vernieuwing en modernisering van de vissersvloot

143

Verwerking, promotie en afzet van visserĳproducten

144

Aquacultuur

145

Uitrusting van vissershavens en bescherming en ontwikkeling van aquatische rĳkdom

146

Sociaal-economische maatregelen en steun voor de tĳdelĳke stopzetting van visserĳactiviteiten en andere
financiële compensatie

147

Door het bedrĳfsleven uitgevoerde acties, kleinschalige kustvisserĳ en inlandsvisserĳ

148

Door andere structuurfondsen gefinancierde acties (EFRO, ESF)
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15 Steun aan grote ondernemingen
151

Materiële investeringen (installaties en outillage, medefinanciering van staatssteun)

152

Milieutechnologieën, schone en zuinige energietechnologieën

153

Bedrĳfsadvisering (inclusief internationalisatie, uitvoer, milieubeheer en aankoop van technologie)

154

Dienstverlening aan rechthebbenden (gezondheid en veiligheid, zorgverlening voor niet-zelfstandige
personen)

155

Financiële instrumentering

16 Steun aan het midden- en kleinbedrĳf en de ambachtelĳke sector
161

Materiële investeringen (installaties en outillage, medefinanciering van staatssteun)

162

Milieutechnologieën, schone en zuinige energietechnologieën

163

Bedrĳfsadvisering (voorlichting, bedrĳfsplan, organisatieadvisering, marketing, management, vormgeving,
internationalisatie, uitvoer, milieubeheer, aankoop van technologie)

164

Gemeenschappelĳke diensten voor bedrĳven (bedrĳvenparken, starterscentra, stimulering, promotieactiviteiten, netwerkvorming, conferenties, handelsbeurzen)

165

Financiële instrumentering

166

Dienstverlening in het kader van de sociale economie (zorgverlening voor niet-zelfstandige personen, gezondheid en veiligheid, culturele activiteiten)

167

Specifiek op het midden- en kleinbedrĳf en de ambachtelĳke sector gerichte beroepsopleiding

17 Toerisme
171

Materiële investeringen (informatiekantoren, verblĳfsaccommodatie, eet- en drinkgelegenheden, outillage)

172

Immateriële investeringen (bedenken en organiseren van toeristische producten, activiteiten van sportieve,
culturele en recreatieve aard, erfgoed)

173

Gemeenschappelĳke diensten voor bedrĳven van de toeristische sector (inclusief promotieactiviteiten,
netwerkvorming, conferenties en handelsbeurzen)

174

Specifiek op het toerisme gerichte beroepsopleiding

18 Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (OTOI)
181

Onderzoeksprojecten aan universiteiten en onderzoeksinstellingen

182

Innovatie en technologieoverdracht, totstandbrenging van netwerken van en partnerschappen tussen
bedrĳven en/of onderzoeksinstellingen

183

OTOI-infrastructuur

184

Opleiding van onderzoekers

2. M e n s e l ĳ k e h u l p b r o n n e n
21

Arbeidsmarktbeleid

22

Maatschappelĳke integratie

23

Ontwikkeling van onderwĳs en van niet aan een specifieke sector gekoppelde beroepsopleiding (personen,
bedrĳven)

24

Aanpassingsvermogen van de arbeidskrachten, ondernemingsgeest en innovatie, informatie- en communicatietechnologieën (personen, bedrĳven)

25

Positieve acties voor vrouwen op de arbeidsmarkt

3. B a s i s i n f r a s t r u c t u u r
31 Vervoersinfrastructuur
311

Spoor

312

Wegen
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3121

Nationale wegen

3122

Regionale/plaatselĳke wegen

3123

Fietspaden

313

Autosnelwegen

314

Luchthavens

315

Havens

316

Waterwegen

317

Stadsvervoer

318

Multimodaal vervoer

319

Intelligente vervoerssystemen

32 Telecommunicatie-infrastructuur en informatiemaatschappĳ
321

Basisinfrastructuur

322

Informatie- en communicatietechnologieën (inclusief beveiliging en risicopreventie)

323

Diensten en toepassingen ten behoeve van de burgers (gezondheid, overheid, onderwĳs)

324

Diensten en toepassingen ten behoeve van het midden- en kleinbedrĳf (elektronische handel, onderwĳs en
opleiding, netwerkvorming)

33 Energie-infrastructuur (productie en distributie)
331

Elektriciteit, gas, aardolieproducten en vaste brandstoffen

332

Hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, waterkracht, biomassa)

333

Energie-efficiëntie, warmtekrachtkoppeling en beheersing van het energieverbruik

34 Milieu-infrastructuur (inclusief op het gebied van water)
341

Lucht

342

Geluid

343

Stedelĳk en industrieel afval (inclusief ziekenhuisafval en gevaarlĳke afvalstoffen)

344

Drinkwater (winning, opslag, behandeling en distributie)

345

Afvoer en zuivering van afvalwater

35 Sanering en herinrichting
351

Sanering en herinrichting van industrie- en militaire terreinen

352

Stadsvernieuwing

353

Plattelandsvernieuwing

354

Instandhouding en restauratie van cultureel erfgoed

36 Infrastructuur op sociaal gebied en voor gezondheidszorg
4. V a r i a
41 Technische hulp en innovatieve acties (EFRO, ESF, EOGFL, FIOV)
411

Voorbereiding, tenuitvoerlegging, toezicht, publiciteit

412

Evaluatie

413

Studies

414

Innovatieve acties

415

Voorlichting van het publiek
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BĲLAGE V
BĲVOORKEUR IN ACHT TE NEMEN TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR DE OVERDRACHT VAN COMPUTERBESTANDEN AAN DE COMMISSIE
1. Wĳze van overdracht
De meeste thans gebruikelĳke methoden voor de overdracht van informatie kunnen, mits met instemming van de
Commissie, worden benut. Wat volgt is een niet-limitatieve lĳst van de voorkeurwĳzen:
1. Magnetische informatiedrager
— Diskette: 3,5 inch 1,4 Mb (Dos/Windows)
comprimeren tot ZIP-formaat facultatief
— DAT-cassette
4 mm DDS-1 (90 m)
— Cd-rom (WORM)
2. Elektronische bestandsoverdracht
— Rechtstreekse mededeling per e-mail
voor bestanden van ten hoogste 5 Mb
comprimeren tot ZIP-formaat facultatief
— Overdracht volgens het FTP
comprimeren tot ZIP-formaat facultatief.
2. Bĳ voorkeur te gebruiken standaard voor de samenstelling van een uittreksel van de door de lidstaat
bĳgehouden computerbestanden
Het bĳ voorkeur te gebruiken standaardbestand heeft de volgende kenmerken:
1. Elke record begint met een drielettercode die aangeeft welke informatie de record bevat. Er zĳn twee soorten
records:
a) Records over een verrichting, die worden aangegeven met de code „PRJ” en algemene informatie over de
verrichting bevatten. De rubrieken van de record zĳn die welke zĳn beschreven in bĳlage IV, onderdeel 1, punt
A (velden 1 tot en met 42).
b) Records over uitgaven, die worden aangegeven met de code „PAY” en gedetailleerde informatie over de voor de
betrokken verrichting gedeclareerde uitgaven bevatten. De rubrieken van de record zĳn die welke zĳn
beschreven in bĳlage IV, onderdeel 1, punt B (velden 43 tot en met 79).
2. Een „PRJ”-record met informatie over een verrichting wordt onmiddellĳk gevolgd door verscheidene „PAY”-records
met informatie over uitgaven voor de verrichting, ofwel „PRJ”- en „PAY”-records mogen in afzonderlĳke computerbestanden worden geleverd.
3. De velden worden door een puntkomma („;”) van elkaar gescheiden. Twee opeenvolgende puntkomma's duiden
aan dat er geen data gegeven worden voor dit veld („leeg veld”).
4. De records variëren in lengte. Elke record eindigt met de code „CR LF” of „wagenterugloopteken — regelopschuivingsteken” (hexadecimaal: „0D 0A”).
5. Het bestand is in ASCII-code.
6. Numerieke velden met een bedrag:
a) Als decimaal scheidingsteken wordt „.” gebruikt.
b) Zo nodig wordt uiterst links een min- of plusteken („+” of „–”) vermeld, onmiddellĳk gevolgd door de cĳfers.
c) Er is een vast aantal decimalen.
d) Geen spaties tussen cĳfers; geen spaties tussen duizendtallen.
7. Datumveld: „DDMMJJJJ” (dag in twee cĳfers, maand in twee cĳfers, jaar in vier cĳfers).
8. Gegevens in tekstformaat mogen niet tussen aanhalingstekens („ ”) worden geplaatst. Uiteraard mag de als
scheidingsteken fungerende puntkomma „;” niet in gegevens in tekstformaat worden gebruikt.
9. Alle velden: geen spaties aan het begin of het einde van het veld.
10. Bestanden die aan deze voorschriften voldoen, zullen er als volgt uitzien (voorbeeld):
PRJ;1999FI161DO002;Doelstelling 1 Oost Finland;2;Ontwikkeling van het bedĳfsleven;1;Investeringssteun; …
PAY;1234;Joensuu-bedrĳfspark;2315;103300;51650;50 %; …
11. Voor bestanden uit Griekenland dient de codering ELOT-928 of ISO 8859-7 te worden gebruikt.
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3. Documentatie
Elk bestand moet vergezeld gaan van controleoptellingen voor:
1. het aantal records,
2. het totale bedrag,
3. de som van de subtotalen voor elk bĳstandspakket.
Voor elk veld waarin een code wordt ingevuld, moet de betekenis van de gebruikte codes in een bĳlage bĳ het bestand
worden vermeld.
De som van de records in het computerbestand per bĳstandspakket en per subprogramma (prioriteit) moet in
overeenstemming zĳn met de bĳ de Commissie ingediende uitgavenstaten. Eventuele verschillen moeten worden
verantwoord in een notitie bĳ het bestand.
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VERORDENING (EG) Nr. 439/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1174/2000 houdende opening van een tariefcontingent
voor de invoer van bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking (1 juli 2000-30 juni 2001), en
vaststelling van bepalingen inzake het beheer daarvan
in de rundvleessector (3) zĳn fouten geslopen. In de
Duitse, de Franse, de Finse, de Zweedse en de Deense
versie moeten dan ook de nodige rectificaties van de
genoemde bepaling worden aangebracht.

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 32,
lid 1,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18
juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in
de lĳst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing
van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6,
van de GATT (2), en met name op artikel 1, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de Duitse, de Franse, de Finse, de Zweedse en de
Deense versie van artikel 4, lid 4, eerste alinea, van
Verordening (EG) nr. 1174/2000 van de Commissie van
31 mei 2000 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren rundvlees, bestemd
voor verwerking (1 juli 2000-30 juni 2001), en vaststelling van bepalingen inzake het beheer daarvan en
houdende wĳziging van bepaalde andere verordeningen

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 4, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1174/
2000 luidt als volgt:
(Betreft enkel de Duitse, Franse, Finse, Zweedse en Deense
versies).
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.

(3) PB L 131 van 1.6.2000, blz. 30.
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VERORDENING (EG) Nr. 440/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 2826/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1104/2000 van de Commissie
van 25 mei 2000 betreffende een vrĳwaringsmaatregel ten
aanzien van de invoer van knoflook van oorsprong uit
China (3), en met name op artikel 1, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Uit derde landen ingevoerde knoflook mag krachtens
Verordening (EEG) nr. 1859/93 van de Commissie (4),
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2872/2000 (5), alleen
na overlegging van een invoercertificaat in het vrĳe
verkeer worden gebracht.

(2)

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1104/2000
is bepaald dat voor de in de periode van 29 mei 2000
tot en met 31 mei 2001 ingediende aanvragen voor
knoflook van oorsprong uit China slechts invoercertificaten worden afgegeven tot een bepaalde maximumhoeveelheid per maand.
Gelet op de in artikel 1, lid 2, van voornoemde verordening vastgestelde criteria en de reeds afgegeven invoercertificaten, wordt, met de hoeveelheden die op 26

(3)

februari 2001 zĳn aangevraagd, de in de bĳlage bĳ
genoemde verordening voor maart 2001 vastgestelde
maximumhoeveelheid overschreden. Derhalve moet
worden bepaald in hoeverre voor die aanvragen invoercertificaten kunnen worden afgegeven. Na 26 februari
2001 en vóór 26 maart 2001 ingediende aanvragen om
afgifte van certificaten moeten bĳgevolg worden afgewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen om invoercertificaten voor knoflook van GNcode 0703 20 00, van oorsprong uit China, die op 26 februari
2001 krachtens artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1859/93
zĳn ingediend, worden, rekening houdende met de door de
Commissie op 28 februari 2001 ontvangen informatie, ingewilligd voor 0,43199 % van de gevraagde hoeveelheid.
Voor bovengenoemd product worden de na 26 februari 2001
en vóór 26 maart 2001 ingediende aanvragen om invoercertificaten afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

297
328
125
170
333

van
van
van
van
van

21.11.1996, blz. 1.
23.12.2000, blz. 2.
26.5.2000, blz. 21.
13.7.1993, blz. 10.
29.12.2000, blz. 49.
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VERORDENING (EG) Nr. 441/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees
zoals vermeld in de bĳlage onder GN-code 0202, van
bepaalde vormen van slachtafvallen zoals vermeld in de
bĳlage onder GN-code 0206, en van bepaalde andere
bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen
zoals vermeld in de bĳlage onder GN-code 1602 50 10.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (8),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2849/
2000 (9), is de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties
voor landbouwproducten vastgesteld.

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

(11)

L
L
L
L
L
L
L

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

(8) PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.
(9) PB L 335 van 30.12.2000, blz. 1.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

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

(2)

De voorwaarden voor de toekenning van bĳzondere
restituties bĳ uitvoer van bepaalde soorten rundvlees en
bepaalde soorten conserven zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr. 32/82 van de Commissie (2), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 744/2000 (3), Verordening (EEG) nr. 1964/82 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2772/2000 (5),
en Verordening (EEG) nr. 2388/84 van de Commissie (6),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EEG) nr. 3661/
92 (7).
De toepassing van deze voorschriften en criteria op de te
verwachten marktsituatie in de sector rundvlees leidt tot
het vaststellen van de restitutie zoals hierna volgt.

(3)

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

(4)

(5)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

160 van 26.6.1999, blz. 21.
4 van 8.1.1982, blz. 11.
89 van 11.4.2000, blz. 3.
212 van 21.7.1982, blz. 48.
321 van 19.12.2000, blz. 35.
221 van 18.8.1984, blz. 28.
370 van 19.12.1992, blz. 16.
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Voor een scherpere controle op de producten van GNcode 1602 50 moet worden bepaald dat sommige van
deze producten slechts voor een restitutie in aanmerking
komen wanneer zĳ zĳn vervaardigd in het kader van de
regeling zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor
landbouwproducten (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EEG)
nr. 2026/83 (2).

(13)

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

(14)

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

(15)

Op grond van de bepalingen van artikel 6, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1964/82 wordt de bĳzondere
restitutie verlaagd als de voor uitvoer bestemde hoeveelheid vlees zonder been kleiner is dan 95 % van de totale
hoeveelheid door de uitbening verkregen deelstukken,
maar niet kleiner dan 85 % van die hoeveelheid.

(16)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De lĳst van de producten waarvoor bĳ uitvoer de in
artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 bedoelde resti-

L 63/47

tutie wordt toegekend, de bedragen van deze restitutie en de
bestemmingen worden vastgesteld in de bĳlage.
2.
De producten moeten voldoen aan de respectieve voorwaarden voor het keurmerk zoals bedoeld in:
— bĳlage I, hoofdstuk XI, van Richtlĳn 64/433/EEG van de
Raad (3);
— bĳlage I, hoofdstuk VI, van Richtlĳn 94/65/EG van de
Raad (4);
— bĳlage B, hoofstuk VI, van Richtlĳn 77/99/EEG van de
Raad (5).
Artikel 2
De restitutie voor het product van code 0102 90 59 9000 van
de restitutienomenclatuur en voor uitvoer naar het derde land
van de in de bĳlage bedoelde bestemming 075 wordt alleen
toegekend als, bĳ het vervullen van de douaneformaliteiten bĳ
uitvoer, het door een officiële dierenarts ondertekende veterinaire certificaat en een afschrift daarvan worden overgelegd,
waarin is vermeld dat de betrokken vaarzen effectief niet ouder
zĳn dan 36 maanden. Het originele certificaat wordt aan de
exporteur teruggegeven en het door de douaneautoriteiten voor
conform gewaarmerkte afschrift wordt bĳ de aanvraag voor
betaling van de restitutie gevoegd.
Artikel 3
In het in artikel 6, lid 2, derde alinea, van Verordening (EEG)
nr. 1964/82 bedoelde geval wordt de restitutie voor de
producten van GN-code 0201 30 00 9100 verminderd met
14,00 EUR/100 kg.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op 6 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

(3) PB L 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.
(4) PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10.
(5) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 2 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector
rundvlees

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie (7)

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg levend gewicht

53,00

0102 10 10 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg levend gewicht

53,00

0102 10 30 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg levend gewicht

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg levend gewicht

41,00

0102 90 51 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 90 59 9000

B02
B03
039
075 (9)

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg levend gewicht
kg levend gewicht
kg levend gewicht
kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00
53,00

0102 90 61 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 90 69 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

15,50
9,50
5,00

0102 90 71 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

41,00
23,00
14,00

0102 90 79 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht
EUR/100 kg levend gewicht

41,00
23,00
14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

71,50
43,00
23,50

0201 10 00 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

97,00
56,50
33,50

0201 10 00 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

46,00
14,00
16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

97,00
56,50
33,50
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Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie (7)

0201 20 20 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

46,00
14,00
16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

71,50
43,00
23,50

0201 20 30 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

123,00
71,50
41,00

0201 20 50 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

58,50
17,50
19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

71,50
43,00
23,50

0201 20 50 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0201 20 90 9700

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0201 30 00 9050

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

23,50
23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

46,00
13,00
15,00
37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

172,00
102,00
60,00
152,50

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08
B09
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

94,50
88,00
56,50
33,00
83,50

0202 10 00 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0202 10 00 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

46,00
14,00
16,00

0202 20 10 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

46,00
14,00
16,00

0202 20 30 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50
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Productcode
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Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de restitutie (7)

0202 20 50 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

58,50
17,50
19,50

0202 20 50 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0202 20 90 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

33,50
10,00
11,50

0202 30 90 9100

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

23,50
23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 10 95 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 29 91 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht
kg nettogewicht

46,00
13,00
15,00
37,00

039

EUR/100 kg nettogewicht

23,00

1602 50 10 9170 ( )

B02
B03
039

EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht
EUR/100 kg nettogewicht

22,50
15,00
17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg nettogewicht

88,50

1602 50 31 9325 (5)

A00

EUR/100 kg nettogewicht

79,00

1602 50 39 9125 (5)

A00

EUR/100 kg nettogewicht

88,50

1602 50 39 9325 ( )

A00

EUR/100 kg nettogewicht

79,00

1602 50 39 9425 ( )

A00

EUR/100 kg nettogewicht

30,00

1602 50 39 9525 ( )

A00

EUR/100 kg nettogewicht

30,00

1602 50 80 9535 ( )

A00

EUR/100 kg nettogewicht

17,50

0210 20 90 9100
8

5
5
5
8

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de overlegging van het in de bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr.
32/82 opgenomen attest.
(2) De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 1964/82.
(3) Zoals bedoeld in de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie (PB L 336 van 29.12.1979, blz. 44).
(4) Zoals bedoeld in de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2051/96 van de Commissie (PB L 274 van 26.10.1996, blz. 18).
(5) PB L 221 van 18.8.1984, blz. 28.
(6) Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in de
bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie (PB L 210 van 1.8.1986, blz. 39).
Het begrip „gemiddeld gehalte” verwĳst naar de hoeveelheid van het monster als bepaald in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2457/97 van de Commissie (PB L 340 van 11.12.1997, blz. 29). Het monster wordt genomen uit het deel van de betrokken partĳ met
het hoogste risico.
(7) Krachtens artikel 33, lid 10, van de gewĳzigde Verordening (EG) nr. 1254/1999 wordt geen restitutie toegekend bĳ de uitvoer van
producten die uit derde landen worden ingevoerd en naar derde landen worden wederuitgevoerd.
(8) De toekenning van de restitutie is afhankelĳk van de vervaardiging in het kader van het bĳ artikel 4 van de gewĳzigde Verordening (EEG)
nr. 565/80 vastgestelde stelsel.
(9) De restitutie wordt alleen toegekend wanneer de in artikel 2 van deze verordening bedoelde voorwaarden in acht zĳn genomen.

NB: 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 (PB L 243 van
28.9.2000, blz. 14).
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De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
B02: B08 en B09
B03: Ceuta, Melilla, Ĳsland, Noorwegen, Faeröer, Andorra, Gibraltar, Vaticaanstad, Estland, Letland, Litouwen, Polen,
Tsjechië, Slowakĳe, Hongarĳe, Roemenië, Bulgarĳe, Albanië, Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Joegoslavië,
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, het eiland
Helgoland, Groenland, Cyprus, proviandering en bunkeren (bestemmingen zoals bedoeld in de artikelen 36 en
45 en, indien toepasselĳk, artikel 44 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie, zoals gewĳzigd)
B08: Malta, Turkĳe, Oekraïne, Belarus, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Marokko, Algerĳe, Tunesië, Libië, Egypte, Libanon, Syrië, Irak, Iran,
Israël, Westelĳke Jordaanoever/Gazastrook, Jordanië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Thailand, Vietnam, Indonesië, Filipĳnen,
China, Noord-Korea, Hongkong
B09: Soedan, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinee,
Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek,
Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo (Republiek), Congo (Democratische Republiek),
Rwanda, Burundi, Sint-Helena en onderhorigheden, Angola, Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië, Oeganda,
Tanzania, Seychellen en onderhorigheden, Brits gebied in de Indische Oceaan, Mozambique, Mauritius,
Comoren, Mayotte, Zambia, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho
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VERORDENING (EG) Nr. 442/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde
crisisdistillatie voor tafelwĳn in Portugal
king tot de marktmechanismen zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een
gemeenschappelĳke ordening van de wĳnmarkt (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2786/
2000 (4). Naast de artikelen van die verordening welke
naar de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/
1999 bedoelde distillatiemaatregel verwĳzen, zĳn nog
andere bepalingen van Verordening (EG) nr. 1623/2000
van toepassing, met name de bepalingen inzake de levering van alcohol aan het interventiebureau en die inzake
het betalen van een voorschot.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening van de
wĳnmarkt (1), laatsteliĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2826/2000 (2), en met name op de artikelen 30 en 33,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 voorziet in de mogelĳkheid om een crisisdistillatiemaatregel
te treffen indien zich als gevolg van grote overschotten
een uitzonderlĳk geval van marktverstoring voordoet.
Deze maatregel kan tot bepaalde wĳncategorieën en/of
tot bepaalde productiegebieden worden beperkt en kan
voor v.q.p.r.d. worden toegepast indien de betrokken
lidstaat daarom verzoekt.

(2)

De Portugese regering heeft gevraagd een crisisdistillatie
te openen voor tafelwĳn die op Portugees grondgebied is
geproduceerd.

(3)

De productie van wĳn in Portugal bedroeg in 1997/
1998 ongeveer 6,1 miljoen hl en in 1998/1999 3,8
miljoen hl. In 1999/2000 bedroeg de productie 7,8
miljoen hl en in 2000/2001 5,6 miljoen hl.

(4)

De voorraden tafelwĳn aan het begin van het wĳnoogstjaar bedroegen in 1998 3,614 miljoen hl en in 1999
3,437 miljoen hl. In 2000 daalden de voorraden tot
3,026 miljoen hl. Begin 2001 lagen ze aanzienlĳk
hoger, namelĳk op 4,039 miljoen hl, dat wil zeggen
ongeveer 33 % hoger. Deze stĳging van de voorraden
heeft een negatief effect gehad op de prĳsontwikkeling:
de prĳzen zĳn in het lopende wĳnoogstjaar in vergelĳking met dezelfde periode van het vorige wĳnoogstjaar
met ongeveer 11 % gedaald.

(5)

(6)

Omdat aan de in artikel 30, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde voorwaarden is voldaan, moet
een crisisdistillatie voor maximaal 450 000 hl tafelwĳn
worden geopend. Met deze hoeveelheid moet het
mogelĳk zĳn de voorraden tafelwĳn tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De maatregel geldt voor
een beperkte periode om de doeltreffendheid ervan te
optimaliseren. De hoeveelheid die elke producent mag
laten distilleren hoeft niet aan een maximum te worden
gebonden, omdat de opgeslagen hoeveelheden per
producent sterk kunnen verschillen en deze hoeveelheden veeleer afhangen van de verkoopresultaten dan
van de jaarlĳkse productie van elke producent.
Voor deze maatregel dient gebruik te worden gemaakt
van het mechanisme dat is ingesteld bĳ Verordening
(EG) nr. 1623/2000 van de Commissie van 25 juli 2000
tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrek-

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
(2) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2.

(7)

De aankoopprĳs die door de distilleerder aan de producent moet worden betaald, dient op een zodanig niveau
te worden vastgesteld dat de problemen kunnen worden
opgelost doordat de producenten kunnen profiteren van
de door deze maatregel geboden mogelĳkheid. Anderzĳds moet deze prĳs ook niet op een zodanig niveau
worden vastgesteld dat dit een nadelig effect heeft op de
toepassing van de distillatiemaatregel van artikel 29 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999.

(8)

Bĳ de crisisdistillatie mag alleen ruwe of neutrale alcohol
worden geproduceerd die verplicht aan het interventiebureau moet worden geleverd, ter voorkoming van
verstoring van de drinkalcoholmarkt die in eerste
instantie wordt bevoorraad via de distillatie zoals
bedoeld in artikel 29 van Verordening (EG) nr.
1493/1999.

(9)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde
crisisdistillatie wordt geopend voor een maximumhoeveelheid
van 450 000 hl tafelwĳn in Portugal.
Artikel 2
Naast de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1623/2000 die
verwĳzen naar artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999,
zĳn voor de in deze verordening bedoelde maatregel ook de
volgende bepalingen van Verordening (EG) nr. 1623/2000 van
toepassing:
— de bepalingen van artikel 62, lid 5, betreffende de betaling
van de prĳs door het interventiebureau zoals bedoeld in
artikel 6, lid 2, van onderhavige verordening;
— de bepalingen van de artikelen 66 en 67 betreffende het
voorschot zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, van onderhavige
verordening.
(3) PB L 194 van 31.7.2000, blz. 45.
(4) PB L 323 van 20.12.2000, blz. 4.
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Artikel 3
Elke producent kan van 5 maart tot en met 12 april 2001 een
contract zoals bedoeld in artikel 65 van Verordening (EG) nr.
1623/2000 sluiten. Het contract gaat vergezeld van het bewĳs
dat een zekerheid van 5 EUR per hectoliter is gesteld. Deze
contracten kunnen niet worden overgedragen.
Artikel 4
1.
De lidstaat stelt het verlagingspercentage vast dat op de
genoemde contracten moet worden toegepast als de totale
hoeveelheid waarvoor contracten zĳn ingediend de in artikel 1
genoemde hoeveelheid overschrĳdt.
2.
De lidstaat treft de nodige administratieve maatregelen
om de genoemde contracten uiterlĳk op 27 april 2001 goed te
keuren, waarbĳ het toegepaste verlagingspercentage, de per
contract geaccepteerde hoeveelheid wĳn en de mogelĳkheid dat
de producent in geval van verlaging van de te distilleren
hoeveelheid het contract kan opzeggen, worden vermeld. De
lidstaat deelt de Commissie vóór 4 mei 2001 de hoeveelheden
wĳn mee waarvoor contracten zĳn goedgekeurd.
3.
De wĳn moet uiterlĳk op 30 juni 2001 aan de distilleerderĳ worden geleverd. De geproduceerde alcohol moet uiterlĳk
op 30 november 2001 aan het interventiebureau worden geleverd.
4.
De zekerheid wordt naar rato van de geleverde hoeveelheden vrĳgegeven wanneer de producent het bewĳs van levering aan een distilleerderĳ overlegt.
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5.
Als binnen de vastgestelde termĳn geen levering plaatsvindt, wordt de zekerheid verbeurd.
6.
De lidstaat kan het aantal contracten dat een producent
voor de betrokken distillatie kan sluiten, beperken.
Artikel 5
De minimumaankoopprĳs voor de wĳn die op grond van deze
verordening aan de distilleerderĳ wordt geleverd, bedraagt
1,914 EUR per % vol per hectoliter.
Artikel 6
1.
De distilleerder levert het distillatieproduct aan het interventiebureau. Dit product heeft een alcoholgehalte van ten
minste 92 % vol.
2.
De prĳs die door het interventiebureau aan de distilleerder moet worden betaald voor de geleverde ruwe alcohol
bedraagt 2,2812 EUR per % vol per hectoliter. De distilleerder
kan hierop een voorschot krĳgen van 1,1222 EUR per % vol
per hectoliter. In het laatste geval wordt het bedrag van het
voorschot van de prĳs afgetrokken.
Artikel 7
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 5 maart 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 443/2001 VAN DE COMMISSIE
van 2 maart 2001
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 2728/2000 tot opening van de in artikel 30 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie in bepaalde wĳnbouwgebieden in Duitsland
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Bovendien hebben de Duitse autoriteiten de marktsituatie, tussen het moment van de eerste aanvraag tot
opening van een crisisdistillatie voor een maximale
hoeveelheid van 1 miljoen hl en nu, opnieuw geëvalueerd. Volgens deze evaluatie kan dit volume op dit
moment van het lopende wĳnoogstjaar beter worden
vastgesteld op 500 000 hl.

(5)

Ook moeten de verschillende in de verordening opgenomen data worden aangepast, namelĳk die voor sluiting van de contracten, voor de goedkeuring van de
contracten, alsmede voor de mededeling aan de
Commissie van de hoeveelheid wĳnen waarvoor
contracten zĳn gesloten.

(6)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening van de
wĳnmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2826/2000 (2), en met name op de artikelen 30 en 33,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 2728/2000 van de
Commissie (3) is de in artikel 30 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde crisisdistillatie geopend voor
een maximumhoeveelheid van 1 miljoen hl witte
tafelwĳn en witte v.q.p.r.d. van alle wĳnstokrassen uit
bepaalde wĳnbouwgebieden in Duitsland.

(1)

Volgens de informatie van de Duitse autoriteiten was er
op 31 januari 2001 nog geen enkel distillatiecontract
tussen producenten en distillateurs gesloten. De hoge
vervoerskosten ten gevolge van de afwezigheid van
distilleerderĳen in de betrokken wĳn producerende
gebieden hebben de distilleerders, die slechts installaties
van bescheiden omvang hebben, er van weerhouden in
te schrĳven op de contracten binnen de marge van de in
de artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 2728/2000
vastgestelde prĳzen.

(2)

Om de crisisdistillatie in Duitsland alsnog mogelĳk te
maken, wordt voorgesteld de betrokken autoriteiten toe
te staan af te wĳken van artikel 65, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1623/2000 van de Commissie van 25 juli
2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met
betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende
een gemeenschappelĳke ordening van de wĳnmarkt (4),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2786/
2000 (5), in welk lid de voorwaarden voor de betaling
van de minimumprĳs aan de producent zĳn vastgesteld.
Deze afwĳking zou moeten inhouden dat de genoemde
autoriteiten kunnen toestaan deze prĳs niet toe te passen
voor de producten zonder verpakking, af bedrĳf van de
producten, maar franco distilleerinstallaties.

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

179
328
316
194
323

van
van
van
van
van

14.7.1999, blz. 1.
23.12.2000, blz. 2.
15.12.2000, blz. 14.
31.7.2000, blz. 45.
20.12.2000, blz. 4.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2728/2000 wordt als volgt gewĳzigd:
1. In artikel 1 wordt „1 miljoen hl” vervangen door
„500 000 hl”.
2. In artikel 3 wordt „16 december 2000” vervangen door „5
maart 2001” en wordt „31 januari 2001” vervangen door „6
april 2001”.
3. In artikel 4, lid 2, wordt „15 februari 2001” vervangen door
„20 april 2001” en wordt „20 februari 2001” vervangen
door „27 april 2001”.
4. Aan artikel 5 wordt de volgende zin toegevoegd:
„In afwĳking van artikel 65, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1623/2000, mogen de Duitse autoriteiten, indien dat nodig
is voor de toepassing van de maatregel, toestaan dat de
bovengenoemde prĳs wordt toegepast voor producten
zonder verpakking, franco distilleerinstallatie.”.

Artikel 2
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 5 maart 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 2 maart 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 26 februari 2001
houdende benoeming van een Nederlands lid en een Nederlands plaatsvervangend lid van het
Comité van de Regio's
(2001/173/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 263,
Gelet op het besluit van de Raad van 26 januari 1998 (1) houdende benoeming van de leden en
plaatsvervangers van het Comité van de Regio's,
Overwegende dat in het Comité van de Regio's twee zetels zĳn vrĳgekomen door het aftreden van de heer
A.G.J.M. ROMBOUTS, lid, en mevrouw Mathilde VAN DEN BRINK, plaatsvervangend lid, waarvan de Raad
respectievelĳk op 21 september 2000 en op 6 februari 2001 in kennis is gesteld;
Gezien de voordracht van de Nederlandse regering,
BESLUIT:

Enig artikel
De heer W. ZWAAN wordt tot lid van het Comité van de Regio's benoemd ter vervanging van de heer
A.G.J.M. ROMBOUTS, en de heer VERKERK wordt tot plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's
benoemd ter vervanging van mevrouw Mathilde VAN DEN BRINK, voor de verdere duur van hun ambtstermĳn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2002.
Gedaan te Brussel, 26 februari 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. LINDH

(1) PB L 28 van 4.2.1998, blz. 19.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 26 februari 2001
houdende benoeming van een Brits lid van het Economisch en Sociaal Comité
(2001/174/EG, Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 258,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 166,
Gelet op het besluit van de Raad van 15 september 1998 tot benoeming van de leden van het Economisch
en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 1998 tot en met 20 september 2002 (1),
Overwegende dat in genoemd Comité een vacature is ontstaan wegens het aftreden van de heer Tom
JENKINS, waarvan de Raad op 17 december 1999 in kennis is gesteld;
Gezien de voordrachten van de Britse regering,
Na het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te hebben ingewonnen,
BESLUIT:

Enig artikel
De heer David FEICKERT wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité, ter vervanging van
de heer Tom JENKINS, voor de verdere duur van diens ambtstermĳn, dat wil zeggen tot en met 20
september 2002.
Gedaan te Brussel, 26 februari 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
M. WINBERG

(1) PB L 257 van 19.9.1998, blz. 37.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 26 februari 2001
houdende benoeming van een Portugees lid van het Economisch en Sociaal Comité
(2001/175/EG, Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 258,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 166,
Gelet op het besluit van de Raad van 15 september 1998 tot benoeming van de leden van het Economisch
en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 1998 tot en met 20 september 2002 (1),
Overwegende dat in genoemd Comité een vacature is ontstaan wegens het aftreden van de heer Manuel
António ARAÚJO DOS SANTOS, waarvan de Raad op 14 september 2000 in kennis is gesteld;
Gezien de voordrachten van de Portugese regering,
Na het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te hebben ingewonnen,
BESLUIT:

Enig artikel
De heer Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité, ter
vervanging van de heer Manuel António ARAÚJO DOS SANTOS, voor de verdere duur van diens ambtstermĳn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2002.
Gedaan te Brussel, 26 februari 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. LINDH

(1) PB L 257 van 19.9.1998, blz. 37.
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 21 december 2000
betreffende een procedure van artikel 86 van het EG-Verdrag in verband met de verstrekking in
Italië van nieuwe postdiensten met een gegarandeerde aflevering op een zekere datum of zeker uur
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4067)
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/176/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 86, lid 3,
Na de Italiaanse autoriteiten bĳ schrĳven van 16 mei 2000, en de traditionele verlener van postdiensten,
Poste Italiane SpA bĳ schrĳven van 30 mei 2000 in de gelegenheid te hebben gesteld hun opmerkingen
kenbaar te maken betreffende de door de Commissie geformuleerde bezwaren met betrekking tot artikel 4,
lid 4, van het wetsbesluit nr. 261 van 22 juli 1999,
Overwegende hetgeen volgt:

I. DE FEITEN

A. De betrokken overheidsmaatregel
(1)

Op 6 augustus 1999 is wetsbesluit nr. 261 van 22 juli 1999 (1) (het „wetsbesluit”) in werking
getreden. In artikel 4, lid 1, van het wetsbesluit is het gebied dat is gereserveerd voor de openbare
postexploitant, Poste Italiane SpA (hierna: „PI”), als volgt omschreven:
„het ophalen, het vervoeren, het sorteren en het bestellen van binnenlandse en grensoverschrĳdende postzendingen, al dan niet per expresdienst, waarvan de prĳs lager is dan het vĳfvoudige
van het openbaar tarief dat van toepassing is op de snelst mogelĳke bestelling van standaardpostzendingen van de eerste gewichtsklasse, voorzover deze zending een gewicht heeft van minder
dan 350 gram.”.

(2)

Artikel 4, lid 4, luidt:
„wat de bestellingsfase betreft, behoren tot de in lid 1 bedoelde postzendingen die welke
voortgebracht worden door telematicatechnologieën.”.

(3)

De bestelling van postzendingen die worden voortgebracht door „telematica”-technologieën maken
deel uit van de zogenaamde „hybride elektronische post”-dienst. Het op grond van artikel 4, lid 4,
van het wetsbesluit aan PI verleende uitsluitend recht omvat alle bestellingen van met telematicamiddelen voortgebrachte postzendingen, ongeacht of zĳ al dan niet een toegevoegde waarde hebben in
vergelĳking met de traditionele besteldienst en/of PI de besteldienst met toegevoegde waarde al dan
niet zelf verricht. Daardoor wordt dan de particuliere exploitanten de mogelĳkheid ontnomen om te
voldoen aan de specifieke vraag naar deze bestellingen met toegevoegde waarde.

(1) Decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 182.
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Vóór de inwerkingtreding van artikel 4, lid 4, werd aan PI van overheidswege geen enkel uitsluitend
of bĳzonder recht verleend voor geen enkele van de fasen van de hybride elektronische postdienst.
Krachtens de ministeriële besluiten nr. 333 van 24 juni 1987 (1), nr. 269 van 29 mei 1988 (2), en nr.
260 van 7 augustus 1990 (3), die het juridische kader vormen voor de invoering in Italië van een
hybride elektronische postdienst door de traditionele postexploitant, was de bestelfase van deze
dienst niet in de gereserveerde sector opgenomen. Luidens artikel 2, lid 19, van wet nr. 662 van
1996 (4) staan alle postdiensten die niet expliciet zĳn gereserveerd voor de traditionele postexploitant, open voor concurrentie.
B. De betrokken diensten

(5)

PI biedt in Italië de volgende universele postdiensten aan:
— De gewone postdienst. Deze dienst heeft een niet-bindende doelstelling inzake het bestellen van
D+3 voor 80 %, D+4 voor 90 % en D+5 voor 99 % van de postzendingen.
— De gewone hybride elektronische postdienst. De doelstellingen inzake bestelling zĳn dezelfde als
die voor de gewone postdienst.
— Een aangetekende-postdienst. Ook voor deze dienst gelden dezelfde doelstellingen inzake bestelling als voor de gewone postdienst. Volgens PI voorziet de aangetekende-briefdienst in Italië in
twee pogingen tot bestelling, een systeem van traceren en lokaliseren („tracking and tracing”), de
mogelĳkheid de geadresseerde in transit te wĳzigen en een systeem van elektronische certificatie
van de bestelling.
— Een prioritaire postdienst (5). Voor de stedelĳke bestemmingen heeft deze dienst een nietbindende besteldoelstelling van D+1 voor 80 %, D+2 voor 90 % en D+3 voor 99 % van de
postzendingen. Voor de bestemmingen buiten de steden geldt een niet-bindende besteldoelstelling van D+2 voor 85 %, D+3 voor 95 % en D+4 voor 99 % van de postzendingen. Volgens PI
omvat de prioritaire postdienst in Italië de mogelĳkheid om bestemming en geadresseerde in
transit te wĳzigen en om een adreswĳziging van de geadresseerde, of het niet kunnen traceren
van het nieuwe adres, te melden.

(6)

De particuliere exploitanten zĳn begonnen met het aanbieden aan hun zakencliënteel van nieuwe
postdienstpakketten in „uitbesteding”. Deze diensten omvatten het produceren, voorbereiden,
vervoeren en bestellen van poststukken waarvoor de factor tĳd van groot belang is. In de meer
geavanceerde uitbestedingsdiensten wordt de ophaling, het sorteren en het vervoer van gegevens
elektronisch uitgevoerd terwĳl de levering, na het afdrukken, in materiële vorm gebeurt. Bĳ de
hybride elektronische postdienst wordt het productieproces zodanig georganiseerd dat de noodzaak
wordt verminderd om de boodschap materieel te vervoeren, alvorens die wordt afgedrukt en
afgeleverd. Door het pakket uitbestedingsdiensten wordt de snelheid en betrouwbaarheid in de
bestellingsfase verbeterd, dankzĳ de volgende belangrĳke diensten:
— gegarandeerde bestelling op een vooraf vastgestelde datum (bestelling „met zekere datum”); of
— gegarandeerde bestelling op een vooraf vastgesteld uur (bestelling „met zeker uur”).

(7)

De betaling van de dienst met zekere datum of zeker uur wordt afhankelĳk gesteld van de effectieve
bestelling op de vooraf vastgestelde dag of het vooraf vastgestelde uur. De dienstverlener verbindt
zich ertoe dat de bestelling met zekere datum of zeker uur wordt verzekerd op minstens het
grondgebied van een volledige regio van Italië.

(8)

Varianten van deze twee fundamentele diensten omvatten onder meer het volgende: 1. de bestelling
met zekere datum of zeker uur binnen een door de klant vastgesteld tĳdvak; 2. de bestelling met
zekere datum op (een of meer) alternatieve bestemmingen indien de bestelling aan het eerste adres
niet kon worden uitgevoerd. De volgende diensten zĳn normalerwĳze verbonden met de bestelling
met zekere datum of zeker uur: 1. het traceren en lokaliseren binnen de elektronische en materiële
bestelfase; 2. het op elektronische wĳze bevestigen van een geslaagde bestelling op de vastgestelde
datum of het vastgestelde uur; 3. het elektronisch registreren van deze afleveringsoverzichten; 4. het
elektronisch rapporteren van niet-geslaagde bestellingen; 5. poging om het nieuwe adres van de
geadresseerde te vinden; en 6. voortdurende actualisering van speciaal voor de klanten opgestelde
adressenlĳsten. Soms wordt ook de mogelĳkheid geboden om het antwoord van de geadresseerde te
controleren (bĳvoorbeeld inning van een betaling bĳ ontvangst van een uitnodiging tot betaling van
een verzekeringspremie).

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

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana van 8 augustus 1987, nr. 184.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana van 15 juli 1988, nr. 165.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana van 18 september 1990, nr. 218.
Wet van 23 december 1996, nr. 62, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana van 28 december 1996, nr. 303.
De prioritaire postdienst werd ingevoerd bĳ een ministerieel besluit van 24 mei 1999, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana van 3 juni 1999, nr. 128.
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(9)

Banken, verzekeringsinstellingen of andere ondernemingen vragen om bestellingen met zekere datum
of zeker uur voor bepaalde voor de factor tĳd gevoelige postzendingen. Deze omvatten documenten
die onderworpen zĳn aan een wettelĳke termĳn, berichten inzake te betalen bedragen (in verband
met een aantal financiële instrumenten zoals wissels, orderbriefjes of kredietbrieven), in de tĳd
beperkte aanbiedingen voor het aankopen van bepaalde financiële of verzekeringsproducten en
-diensten, allerlaatste rekeninguittreksels, berichten inzake de betaling van verzekeringspremies, in de
tĳd beperkte promoties bĳ het lanceren van nieuwe producten. De voor de factor tĳd gevoelige
zendingen verliezen hun volledige waarde zodra de wettelĳke antwoordtermĳn verstreken is, de
betrokken inschrĳvingsperiode afgelopen is, of het betrokken evenement plaatsgevonden heeft.
Derhalve moeten de klanten er zeker kunnen van zĳn dat de voor de factor tĳd gevoelige zending
precies op de vooraf vastgestelde dag of het vooraf vastgestelde uur wordt afgeleverd.

(10)

De particuliere exploitanten in Italië hebben de infrastructuur opgezet die nodig is om de uitbestede
hybride elektronische postdienst in een aanzienlĳk deel van het nationale grondgebied te verstrekken.
Op dit moment bestrĳkt hun infrastructuur verschillende provincies, en ongeveer 40 % van het land.
Wanneer de kritische hoeveelheid eenmaal bereikt zal zĳn, zal dit systeem worden uitgebreid om het
gehele nationale grondgebied te bestrĳken. De toegang tot het bestelnetwerk van de openbare
exploitant biedt geen mogelĳkheid om een bestelling met zekere datum of zeker uur te garanderen.
Dat is te wĳten aan het feit dat de door de openbare exploitant verstrekte besteldiensten niet het
noodzakelĳke kwaliteitsniveau bereiken.
C. De procedure

(11)

Op 16 mei 2000 leidde de Commissie een procedure in tegen Italië wegens een inbreuk op artikel
86 in samenhang met artikel 82 van het EG-Verdrag, en nodigde zĳ de Italiaanse regering uit om,
binnen twee maanden na ontvangst van de aanmaningsbrief, hetzĳ de maatregelen kenbaar te maken
die zĳ voornemens is te nemen om die inbreuk te beëindigen, hetzĳ haar opmerkingen kenbaar te
maken over de standpunten in de aanmaningsbrief. De Italiaanse regering heeft haar opmerkingen
kenbaar gemaakt op 26 juli 2000. PI, die op 30 mei 2000 was uitgenodigd om haar opmerkingen in
te dienen, antwoordde op 14 juli 2000. Voordat de Commissie de procedure heeft ingeleid, had zĳ
verschillende bĳeenkomsten gehouden met de Italiaanse regering en PI om de problemen die
voortvloeien uit artikel 4, lid 4, van het wetsbesluit te bespreken. In het bĳzonder werden op 23
februari en 28 maart 2000 bĳeenkomsten gehouden met de Italiaanse regering en PI tezamen. Op 13
maart 2000 vond een aanvullende bĳeenkomst plaats met PI. Op 11 september 2000 werden de in
de aanmaningsbrief beschreven bezwaren besproken in een bĳeenkomst met de Italiaanse regering en
PI gezamenlĳk. Een nieuwe bĳeenkomst met de Italiaanse regering vond plaats op 23 oktober 2000.
Op 11 oktober 2000 vond een afzonderlĳke bĳeenkomst plaats met de vertegenwoordigers van PI.
Op verzoek van PI heeft de Commissie de termĳn voor het indienen van opmerkingen over de
aanmaningsbrief, herhaaldelĳk verlengd. PI kreeg de mogelĳkheid bĳkomende opmerkingen te
maken, die op 28 en 30 oktober 2000 werden ontvangen. Op 15 november 2000 legde PI een
bĳkomend juridisch standpunt voor.
II. JURIDISCHE BEOORDELING

Artikel 86
(12)

In artikel 86, lid 1, van het Verdrag is gestipuleerd dat de lidstaten met betrekking tot de openbare
bedrĳven en de ondernemingen waaraan zĳ bĳzondere of uitsluitende rechten verlenen, geen enkele
maatregel nemen of handhaven welke in strĳd is met de regels van het Verdrag, met name die met
betrekking tot de mededinging. PI is een openbaar bedrĳf in de zin van artikel 86, lid 1, omdat het
volledig in handen is van de Italiaanse staat. Bovendien heeft de staat, krachtens artikel 4 van het
wetsbesluit aan PI uitsluitende rechten verleend.

(13)

Artikel 86, lid 1, van het Verdrag verbiedt de lidstaten wettelĳke of bestuursrechtelĳke maatregelen te
treffen waardoor openbare bedrĳven en ondernemingen waaraan zĳ bĳzondere of uitsluitende
rechten verlenen, in een situatie worden geplaatst waarin die bedrĳven en ondernemingen zich niet
zelf zouden kunnen plaatsen zonder daarbĳ artikel 82 te schenden (1). Derhalve, heeft de Commissie,
indien zĳ vaststelt dat een overheidsmaatregel wordt genomen of gehandhaafd in strĳd met artikel
86, lid 1, in samenhang met artikel 82, krachtens artikel 86, lid 3, het recht „passende …
beschikkingen tot de lidstaten te richten”.

(1) Zie zaak C-18/88, Régie des télégraphes et des téléphones/GB-Inno, Jurisprudentie 1991, blz. I-5941, rechtsoverweging
20 en zaak C-320/91, Corbeau, Jurisprudentie 1993, blz. I-2533, rechtsoverweging 12.
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(14)

Uit de formulering van artikel 86, lid 3, en de grondgedachte van artikel 86 als geheel, blĳkt duidelĳk
dat de Commissie alle maatregelen kan nemen die zĳ nodig acht om de toepassing van de
concurrentieregels te garanderen (1). De Commissie heeft dus een discretionaire bevoegdheid om te
beoordelen of het opportuun is tegen een lidstaat op te treden op basis van artikel 226 of artikel 86,
lid 3, van het Verdrag (2). Derhalve kan de Commissie, indien zĳ dit noodzakelĳk acht om de
mededingingsregels zeker te stellen, een procedure van artikel 86, lid 3, in plaats van artikel 226
inleiden (3). De Italiaanse regering kan derhalve niet staande houden dat het optreden van de
Commissie met betrekking tot artikel 4, lid 4, van het wetsbesluit uitsluitend op artikel 226
gebaseerd had moeten zĳn en dat deze procedure een lex specialis is ten aanzien van de procedure
van artikel 86, lid 3.

(15)

Bovendien wordt bĳ een procedure krachtens artikel 86, lid 3, van het Verdrag het recht van verweer
van de lidstaten volledig gevrĳwaard (4). De procedure wordt ingeleid door de verzending van een
aanmaningsbrief naar de betrokken lidstaat, die de mogelĳkheid krĳgt zĳn standpunt kenbaar te
maken binnen een termĳn van twee maanden. De Commissie kan de in artikel 86, lid 3, bedoelde
beschikking slechts aannemen nadat zĳ de door de lidstaat binnen deze termĳn voorgelegde
opmerkingen in aanmerking heeft genomen (5). Bovendien werd in het onderhavige geval, zonder dat
daartoe enige wettelĳke verplichting bestond, de termĳn van twee maanden herhaaldelĳk verlengd
om zowel PI als de Italiaanse regering bĳkomende mogelĳkheden te geven om hun argumenten
kenbaar te maken. Ten slotte is de wettelĳkheid van de beschikking van de Commissie onderhevig
aan de controle van de juridische organen van de Gemeenschap. De controle door de juridische
organen van de Gemeenschap van alle krachtens artikel 86, lid 3, genomen maatregelen van de
Commissie garandeert het evenwicht tussen de instellingen. In tegenstelling tot wat PI beweert, wordt
het institutionele evenwicht tussen de lidstaten, de Raad en de Commissie door de procedures van
artikel 86, lid 3, derhalve niet verstoord.

A. De relevante markten
(16)

Twee markten zĳn relevant voor deze beschikking: 1. de niet-traditionele bestellingen, welke de
bovenvermelde bestellingen met zekere datum of zeker uur omvatten, en 2. de markt van de
traditionele bestellingen, waarvoor doelstellingen in termen van bezorging zĳn vastgelegd maar die
geen enkele zekerheid en garantie bieden wat de exacte datum of het exacte uur van de bestelling
betreft.

(17)

De bestellingen met zekere datum of zeker uur verschillen aanzienlĳk van de traditionele bestellingen
wat betreft: 1. hun kenmerken en 2. de behoeften waaraan zĳ voldoen:
1. De traditionele besteldienst biedt geen enkele garantie inzake de datum of het uur waarop de
postzending wordt afgeleverd (6). Zĳ is onderworpen aan algemene doelstellingen in termen van
bestelling, waarbĳ de juiste datum of het juiste uur van bestelling nooit is gepreciseerd. De
traditionele besteldienst biedt geen enkele garantie wat de exacte datum of het exacte uur betreft
waarop de zending wordt bezorgd.
2. De traditionele besteldienst kan niet voldoen aan de hierboven beschreven vraag naar een
bestelling op een vooraf bepaalde datum of vooraf bepaald uur. De twee diensten zĳn niet
onderling verwisselbaar. Zoals hierboven werd aangegeven, beantwoordt de bestelling met zekere

(1) Zie zaak T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappĳ NV, rechtsoverweging 75.
(2) Conclusies van advocaat-generaal Mischo van 19 oktober 2000 in zaak C-163/99, Republiek Portugal/Commissie,
rechtsoverweging 46. Zie ook zaak C-202/88, Frankrĳk/Commissie, Jurisprudentie 1991, blz. I-1223.
(3) Zie de gevoegde zaken C-48/90 en C-66/90, Nederland/Commissie, Jurisprudentie 1992, blz. I-565, rechtsoverwegingen 33-35.
(4) Zie de gevoegde zaken C-48/90 en C-66/90, Nederland/Commissie, Jurisprudentie 1992, blz. I-565, rechtsoverwegingen 33-35 en rechtsoverweging 37.
(5) Zie de gevoegde zaken C-48/90 en C-66/90, Nederland/Commissie, Jurisprudentie 1992, blz. I-565, rechtsoverwegingen 33-35 en rechtsoverweging 37.
(6) De traditionele besteldienst behelst evenmin de bovenvermelde varianten van deze twee belangrĳke garanties, met
name: 1. een dienst die voorziet in de bestelling met zekere datum of zeker uur volgens een door de klant vastgesteld
schema; 2. een bestelling met zekere datum op (een of meer) alternatieve bestemmingen indien de bezorging op het
eerste adres niet kon worden uitgevoerd. Aangezien deze dienstverrichtingen varianten zĳn van de twee fundamentele
diensten, d.w.z. bestelling met zekere datum of zeker uur, is het bestaan ervan, naast deze beide diensten, geen
noodzakelĳke voorwaarde om de traditionele van de niet-traditionele diensten te onderscheiden.
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datum of zeker uur aan een specifieke behoefte van het zakencliënteel dat voor bepaalde
postzendingen waarvoor de factor tĳd van wezenlĳk belang is, verlangt dat deze op een precieze
datum of een precies tĳdstip worden besteld. De traditionele besteldienst komt anderzĳds tegemoet aan de algemene vraag van het publiek. Voor deze klanten is de exacte dag of het exacte uur
waarop de zending wordt besteld, van weinig belang (1).
(18)

Aangezien de bestelling met zekere datum of zeker uur verschillende diensten omvat en aan
verschillende behoeften voldoet, kan PI niet argumenteren dat deze dienst een eenvoudige „evolutie”
of „aanpassing” van de traditionele besteldienst is (2). Bovendien werd, in tegenstelling tot wat PI
beweert, het „platform” dat wordt gebruikt om de postzendingen te produceren, niet gebruikt voor
de omschrĳving van de markt. Het onderscheid tussen traditionele bestellingen en bestellingen met
zekere datum of zeker tĳdstip wordt gemaakt op basis van de verschillende kenmerken en de
uiteenlopende behoeften waaraan de beide diensten voldoen, en dus niet afhankelĳk gesteld van het
feit of de postzending materieel of elektronisch werd opgehaald en vervoerd. De Italiaanse regering
en PI hebben dus onterecht betoogd dat de door de Commissie gegeven omschrĳving van de
relevante markt gebaseerd was op de manier waarop de postzending werd geproduceerd.

(19)

PI houdt staande dat er geen werkelĳke vraag bestaat naar besteldiensten met zekere datum of zeker
uur (3). De particuliere exploitanten hebben evenwel de infrastructuur opgezet die nodig is om
hybride elektronische postdiensten met zekere datum of zeker uur te verstrekken. Daaruit blĳkt dat
deze exploitanten het bestaan erkennen van een vraag naar een besteldienst met zekere datum of
zeker uur. Bovendien sluit het feit dat de banken en de verzekeringsondernemingen meer belang
kunnen hechten aan de factor prĳs dan aan de factor tĳd voor bepaalde standaardzendingen (4) niet
uit dat zĳ zeer veel waarde hechten aan de factor tĳd voor de specifieke hierboven vermelde
postzendingen.

(20)

Ten slotte verschilt de bestelling met zekere datum of zeker uur eveneens van de bestelling „op
afspraak” die, zoals PI verklaart, deel uitmaakt van haar dienst „Postacelere” (5). PI beschrĳft deze
dienst als een „ad hoc”-besteldienst voor individuele postzendingen die buiten de normale bestelronde van de postbode vallen (6). Volgens PI neemt de postbode, zodra de postzending in het
distributiecentrum is aangekomen, contact op met de geadresseerde om een datum en een uur voor
de bestelling af te spreken (7). Het is duidelĳk dat deze dienst wezenlĳk verschilt van de besteldienst
met zekere datum of zeker uur op verschillende gebieden:
— De postbode maakt slechts een afspraak nadat de postzending in het distributiecentrum is
aangekomen. De „ad hoc”-besteldienst heeft geen invloed op het feit dat de dienst, zoals alle
andere hierboven vermelde diensten van PI, onderworpen is aan doelstellingen inzake de bestelling in plaats van aan een garantie van bezorging op een vastgestelde datum of vastgesteld uur.
Een systeem van niet-bindende bestelstreefdoelen verschilt fundamenteel van een garantie dat de
postzendingen op een vastgestelde datum of vastgesteld uur zullen worden bezorgd (8).
— De betaling van de „Postacelere”-dienst is niet afhankelĳk van de uitvoering van de gegarandeerde
levering op een precieze dag of een precies uur. Geen enkele traditionele besteldienst in Europa,
met inbegrip van Italië, stelt de betaling afhankelĳk van de uitvoering van de bestelling op een
vooraf vastgestelde datum of vastgesteld uur.

(1) Zoals hierboven werd vermeld zĳn de volgende diensten normalerwĳze verbonden met de levering met zekere datum
of zeker uur: 1. het traceren en lokaliseren binnen de elektronische en materiële bestelfase; 2. het op elektronische
wĳze bevestigen van een geslaagde bestelling op de vastgestelde datum of het vastgestelde uur; 3. het elektronisch
registreren van deze afleveringsoverzichten; 4. het elektronisch rapporteren van niet-geslaagde bestellingen; 5. poging
om het nieuwe adres van de geadresseerde te vinden; en 6. voortdurende actualisering van speciaal voor de klanten
opgestelde adressenlĳsten. Soms wordt ook de mogelĳkheid geboden om het antwoord van de geadresseerde te
controleren (bĳvoorbeeld inning van een betaling bĳ ontvangst van een uitnodiging tot betaling van een verzekeringspremie). Hoewel deze kenmerken van de bĳkomende diensten normalerwĳze verbonden zĳn met de bestelling met
zekere datum of zeker uur, is hun bestaan geen noodzakelĳke voorwaarde om de niet-traditionele van de traditionele
diensten te onderscheiden.
(2) Zie de opmerkingen van Poste Italiane van 15 november 2000, bladzĳde 7.
3
( ) Bĳlage 2 bĳ de opmerkingen van Poste Italiane van 11 oktober 2000, bladzĳde 2.
(4) Bĳlage 2 bĳ de opmerkingen van Poste Italiane van 11 oktober 2000, bladzĳde 2.
(5) Bĳlage 3 bĳ de opmerkingen van Poste Italiane van 11 oktober 2000 en bladzĳde 4, voetnoot 1, van de opmerkingen van Poste Italiane van 28 oktober 2000.
(6) Bĳlage 3 bĳ de opmerkingen van Poste Italiane van 11 oktober 2000, bladzĳde 3. Poste Italiane verklaart zelf dat het
hier niet om een „universele” dienst gaat.
(7) Bĳlage 1 bĳ de opmerkingen van Poste Italiane van 28 oktober 2000, bladzĳde 4.
8
( ) De Italiaanse regering verklaart zelf dat de postdiensten inherent gebaseerd zĳn op streefdoelen inzake bestelling en
niet op contractuele garanties. Geen enkele bank zou geïnteresseerd zĳn in een gegarandeerde besteldienst met zekere
datum of zeker uur.
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In het licht van het bovenstaande onderscheiden de niet-traditionele besteldiensten zich door het feit
dat zĳ een contractuele garantie bieden voor een bestelling met zeker uur of zekere datum. Zĳ
vormen een afzonderlĳke markt die verschilt van de traditionele besteldienst, welke niet voorziet in
een bestelling met zekere datum of zeker uur, noch enige garantie in die zin biedt. Rekening
houdend met dit duidelĳk onderscheid tussen niet-traditionele en traditionele diensten, kan PI niet
beweren dat de particuliere exploitanten de bestelling met zekere datum of zeker uur alleen zouden
aanbieden als „vermomming” voor de verstrekking van traditionele diensten (1).
B. De geografische dimensie van de relevante markten

(22)

De geografische dimensie van de betrokken markten is het gehele Italiaanse grondgebied. Het
monopolie op de gewone briefwisseling, met inbegrip van de bĳ artikel 4, lid 4, van het wetsbesluit
van 1999 gereserveerde bestelfase van de hybride elektronische postdienst, bestrĳkt het gehele
Italiaanse grondgebied.
C. De machtspositie

(23)

Artikel 4 van het wetsbesluit verleent aan de openbare postexploitant een uitsluitend recht dat het
gehele Italiaanse grondgebied bestrĳkt. Bĳgevolg heeft de begunstigde van dit recht een machtspositie
in handen wat de dienst betreft die onder het uitsluitende recht valt. Volgens de jurisprudentie van
het Hof kan een onderneming die op een wezenlĳk deel van de gemeenschappelĳke markt een
wettelĳk monopolie bezit, worden geacht een machtspositie in de zin van artikel 82 van het
EG-Verdrag in te nemen (2). Bovendien kan het grondgebied van een lidstaat waarover dat monopolie
zich uitstrekt, een wezenlĳk deel van de gemeenschappelĳke markt zĳn (3).
D. Misbruik van een machtspositie

(24)

Volgens het Hof maakt een onderneming met een machtspositie op een bepaalde markt zich
schuldig aan misbruik in de zin van artikel 82, wanneer zĳ een tot een verwante, doch onderscheiden markt behorende nevenactiviteit die door een derde onderneming verricht kan worden in
het kader van haar werkzaamheden op een verwante, doch onderscheiden markt (4), zonder objectieve noodzaak aan zichzelf voorbehoudt (5).

(25)

Wat de toepassing van artikel 86 in samenhang met artikel 82 van het EG-Verdrag betreft, heeft het
Hof gesteld dat wanneer een monopolie zonder objectieve rechtvaardiging wordt uitgebreid tot een
verwante en concurrerende markt, deze uitbreiding als zodanig ingevolge artikel 86, lid 1, juncto
artikel 82 verboden is, wanneer zĳ het gevolg is van een overheidsmaatregel (6).

(26)

PI heeft betoogd dat zĳ op dit moment geen besteldienst met zekere datum of zeker uur
verstrekt (7). Niettemin is een overheidsmaatregel waarbĳ een verwante doch onderscheiden markt
wordt gereserveerd in strĳd met artikel 86, lid 1, in samenhang met artikel 82, ongeacht of de
openbare exploitant al dan niet reeds actief is op die onderscheiden markt:
— voorzover PI er door de uitbreiding van het gereserveerde gebied tot de besteldiensten met zekere
datum of zeker uur wordt aangezet zelf dergelĳke diensten te verstrekken, zal door artikel 4, lid
4, van het wetsbesluit de machtspositie van PI met betrekking tot de traditionele postdiensten
worden uitgebreid tot deze verwante doch onderscheiden markt;
— voor zover PI geen besteldiensten met zekere datum of zeker uur aanbiedt, zal PI er door artikel
4, lid 4, toe worden aangezet, door het loutere bestaan van haar uitsluitende rechten, haar
aanbod van de betrokken dienst te beperken, daar de particuliere exploitanten de mogelĳkheid
niet hebben om te voldoen aan de vraag naar besteldiensten met zekere datum of zeker uur (8).

(1) Bĳlage 3 bĳ de opmerkingen van 11 oktober 2000.
(2) Zie zaak C-320/91, Corbeau, Jurisprudentie 1993, rechtsoverweging 9.
(3) Zie zaak C-41/90, Höffner, Jurisprudentie 1991, blz. I-1979, rechtsoverweging 28 en zaak C-260/89, ERT, Jurisprudentie 1991, blz. I-2925, rechtsoverweging 31.
(4) Zie zaak C-320/91, Corbeau, Jurisprudentie 1993, blz. I-2533, rechtsoverweging 19.
5
( ) Zie zaak 311/84, CBEM, Jurisprudentie 1985, blz. 3261.
(6) Zie zaak C-18/88, Régie des télégraphes et des téléphones/GB-Inno, Jurisprudentie 1991, blz. I-5941 rechtsoverweging
24.
(7) In haar opmerkingen van 11 oktober 2000 vraagt PI zich af of er vraag bestaat naar bestellingen met zekere datum
of zeker uur en bĳgevolg of er een markt bestaat voor deze diensten. Volgens PI verlangen banken of verzekeringsondernemingen geen bestellingen met zekere datum maar bestellingen tegen een goede prĳs (bĳlage bĳ de opmerkingen
van 11 oktober 2000, blz. 1 en 2). Bovendien geeft PI in bĳlage 3 bĳ haar opmerkingen van 11 oktober 2000 een
lĳst van alle besteldiensten (gereserveerde en niet-gereserveerde) die zĳ verstrekt. In deze lĳst komen bestellingen met
zekere datum of zeker uur niet voor.
8) Zie zaak C-41/90, Höffner, Jurisprudentie 1991, blz. I-1979, rechtsoverweging 31.
(
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(27)

De vraag of de bestelfase van de hybride elektronische postdienst al dan niet openstond voor
concurrentie vóór de inwerkingtreding van artikel 4, lid 4, van het wetsbesluit, is niet relevant. Zelfs
indien deze fase gereserveerd was vóór de inwerkingtreding van deze bepaling, hetgeen niet wordt
bevestigd door de bovenvermelde relevante Italiaanse wetgeving, dan zou artikel 4, lid 4, toch nog in
strĳd zĳn met artikel 86 in samenhang met artikel 82, omdat artikel 86, lid 1, ook het handhaven
van een maatregel die in strĳd is met artikel 82, verbiedt.

(28)

Wat het argument van de Italiaanse regering betreft volgens welk het monopolie objectief gezien
gerechtvaardigd is om het financiële evenwicht van PI zeker te stellen, wordt verwezen naar hetgeen
hieronder is beschreven met betrekking tot artikel 86, lid 2.

E. Invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten
(29)

De verantwoordelĳkheid van de lidstaten krachtens artikel 86, lid 1, en artikel 82 van het Verdrag
staat slechts ter discussie voorzover het misbruik invloed kan hebben op het handelsverkeer tussen
lidstaten. In dit geval bestaat deze invloed aangezien de uitsluiting van concurrentie op een markt die
verwant is met en onderscheiden is van de gereserveerde sector, de in andere lidstaten gevestigde
ondernemingen die in staat zĳn besteldiensten met zekere datum of zeker uur te verstrekken, ervan
worden weerhouden om hun activiteiten uit te breiden tot het grondgebied van Italië.

F. Artikel 86, lid 2, van het Verdrag
(30)

Volgens artikel 86, lid 2, van het Verdrag vallen de ondernemingen belast met het beheer van
diensten van algemeen economisch belang onder de regels van het Verdrag, met name onder de
mededingingsregels, voorzover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun
toevertrouwde bĳzondere taak niet verhindert. Het is aan de lidstaat om te bewĳzen dat de
toepassing van de mededingingsregels dergelĳke gevolgen zouden kunnen hebben. Wegens de
volgende redenen kunnen de Italiaanse regering en PI niet staande houden dat 1. de concurrentie met
betrekking tot de bestellingen met zekere datum of zeker uur het financiële evenwicht van PI in
gevaar zou brengen (1), of dat 2. het openstellen van de bestelfase met zekere datum of zeker uur
voor particuliere exploitanten een „afroming” van de inkomsten van PI als gevolg zou hebben (2).
— Ten eerste biedt PI, zoals hierboven werd vermeld, op dit moment geen enkele postdienst aan die
gekenmerkt wordt door een gegarandeerde bestelling op een zekere datum of een zeker uur (3).
Derhalve zou PI geen enkel verlies kunnen leiden op deze markt. Daarenboven zou PI, om
bestellingen met zekere dag of zeker uur te kunnen garanderen, haar sorteer- en bestelfases
volledig moeten reorganiseren. Dat maakt de toetreding van PI tot deze markt op korte en
middellange termĳn onwaarschĳnlĳk. Bovendien zouden de bĳkomende inkomsten die worden
gerealiseerd door het aanbieden van uiterst gespecialiseerde postdiensten die gericht zĳn op de
factor tĳd, marginaal blĳven ten aanzien van het tekort van PI.
— Ten tweede voldoet de bestelling met zekere datum en zeker uur aan een zeer specifieke maar
beperkte vraag, met name naar postzendingen waarvoor de factor tĳd zeer belangrĳk is. Dergelĳke zendingen vormen een nieuwe dienst die het totale volume van postzendingen doet stĳgen.
De zendingen waarvoor de factor tĳd van cruciaal belang is, vervangen de vraag naar traditionele
(gereserveerde) bestellingen derhalve niet, en leiden de vraag naar deze diensten niet af; zĳ zullen
bĳgevolg noch het volume van de traditionele postzendingen noch de inkomsten van PI in de
gereserveerde sector doen verminderen.
— Ten derde bestrĳkt het postnetwerk van de particuliere exploitanten reeds het grondgebied van
verschillende regio's in Italië, waardoor in totaal een dekking van 40 % van het nationale
grondgebied wordt bereikt. Het is dus niet zo dat deze dienst, die het grondgebied van volledige
provincies bestrĳkt, beperkt blĳft tot de winstgevende stedelĳke postroutes, waarbĳ de niet-winstgevende landelĳke postroutes aan PI worden overgelaten.

(1) Zie de opmerkingen van de Italiaanse regering van 26 juli 2000, bladzĳden 19-21. Zie eveneens de opmerkingen van
Poste Italiane van 14 juli 2000, bladzĳden 92-99, alsook de opmerkingen van Poste Italiane van 11 oktober 2000,
bladzĳden 1 en 2 en de opmerkingen van Poste Italiane van 15 november 2000, bladzĳde 23.
2
( ) Zie de opmerkingen van de Italiaanse regering van 26 juli 2000, bladzĳde 11. Zie eveneens de opmerkingen van
Poste Italiane van 11 oktober 2000, punt C, bladzĳde 3 en punt F, bladzĳde 4, alsmede de opmerkingen van Poste
Italiane van 14 juli 2000, punten 95 en 96.
3
( ) Zie de lĳst van de (gereserveerde en niet-gereserveerde) diensten van Poste Italiane in bĳlage 3 bĳ haar opmerkingen
van 11 oktober 2000.
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III. CONCLUSIE
(31)

In het licht van het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat Italië, door de concurrentie uit te
sluiten met betrekking tot de bestelfase met zekere datum of zeker uur van de hybride elektronische
postdienst, inbreuk pleegt op artikel 86, lid 1, in samenhang met artikel 82 van het Verdrag.
Aangezien behalve Italië geen enkele andere lidstaat een soortgelĳke bepaling als die van artikel 4, lid
4, van het wetsbesluit heeft aangenomen, waarbĳ de bestelfase van de hybride elektronische postdienst uitdrukkelĳk wordt gereserveerd, ongeacht de speciale diensten die in deze fase worden
verleend, moet de Commissie een beschikking geven die alleen betrekking heeft op Italië,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De Italiaanse postwetgeving, in het bĳzonder artikel 4, lid 4, van het wetsbesluit nr. 261 van 22 juli 1999,
is in strĳd met artikel 86, lid 1, in samenhang met artikel 82 van het Verdrag, voorzover deze de
concurrentie uitsluit met betrekking tot de bestelfase met zekere datum of zeker uur van de hybride
elektronische postdienst.
Italië is ertoe gehouden een einde te stellen aan deze inbreuk door de aan Poste Italiane SpA toegekende
uitsluitende rechten met betrekking tot de bestelfase met zekere datum of zeker uur van de hybride
elektronische postdiensten, in te trekken.
Artikel 2
Italië zal zich er in de toekomst van onthouden uitsluitende rechten te verlenen met betrekking tot de
bestelfase met zekere datum of zeker uur van de hybride elektronische postdienst.
Artikel 3
Italië deelt de Commissie binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van deze beschikking mee welke
maatregelen het heeft genomen om een einde te stellen aan de in artikel 1 bedoelde inbreuk.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.
Gedaan te Brussel, 21 december 2000.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie

3.3.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1995/2000 van de Raad van 18 september 2000 tot instelling van een
definitief antidumpingrecht en tot definitieve invordering van de voorlopige rechten op de invoer van oplossingen van ureum en ammoniumnitraat uit Algerĳe, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland en Oekraïne, en tot
beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer uit Slowakĳe
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 238 van 22 september 2000)
Op bladzĳde 23 wordt aan artikel 3 de volgende zin toegevoegd:
„Indien het definitieve opgelegde recht hoger is dan het voorlopige recht wordt alleen het bedrag van het voorlopige
recht, waarvoor zekerheid is gesteld, definitief ingevorderd.”.

Rectificatie van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wĳziging van
de landbouwprotocollen bĳ de Associatieovereenkomst tussen de EG en de Republiek Tunesië
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 336 van 30 december 2000)
Op bladzĳde 99 (bĳlage I (A), protocol nr. 1), vierde regel, eerste en tweede kolom
in plaats van: „ex 0805 10 80 Citroenen, vers”
te lezen:

„ex 0805 30 10 Citroenen, vers”.
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