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

VERORDENING (EG) Nr. 1222/2001 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 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 22 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 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 21 juni 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
999
052
999
052
204
624
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

77,7
77,7
79,1
79,1
79,8
50,7
86,4
72,3
68,2
67,0
67,6
91,1
102,5
117,5
92,1
88,1
65,5
77,9
108,3
216,0
96,8
105,6
210,9
210,9
327,4
215,1
177,1
272,6
287,5
255,9

0707 00 05
0709 90 70

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(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. 1223/2001 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 713/2001 betreffende de aankoop van rundvlees op grond
van Verordening (EG) nr. 690/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De toepassing van de bovengenoemde artikelen 2 en 12
heeft tot gevolg dat in een aantal lidstaten vlees door
middel van een inschrĳving zal worden aangekocht.
Verordening (EG) nr. 713/2001 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1009/
2001 (4), betreffende de aankoop van rundvlees op
grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 dient dienovereenkomstig te worden gewĳzigd.

(4)

Aangezien deze verordening onverwĳld moet worden
toegepast, moet zĳ op de dag van haar bekendmaking in
werking treden,

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 gemenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 690/2001 van de Commissie
van 3 april 2001 betreffende bĳzondere marktondersteuningsmaatregelen in de rundvleessector (2), en met name op artikel
2, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 690/2001
wordt met name de opening of schorsing van een
inschrĳving afhankelĳk gesteld van de gemiddelde
marktprĳs voor de referentieklasse in de voorafgaande
twee weken met prĳsnoteringen.
Op grond van artikel 12, tweede alinea, van die verordening staat het bepaalde lidstaten tot en met 30 juni
2001 vrĳ de inschrĳvingsregels al dan niet toe te passen,
terwĳl andere lidstaten daartoe verplicht zĳn.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 713/2001 wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 95 van 5.4.2001, blz. 8.

(3) PB L 100 van 11.4.2001, blz. 3.
(4) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 29.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stati membri
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltiot
Medlemsstat

Deutschland
France
Nederland
Ireland
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VERORDENING (EG) Nr. 1224/2001 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2001
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wĳnsector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 883/2001 van de Commissie
van 24 april 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad met betrekking tot het handelsverkeer van producten van de wĳnbouwsector met derde landen (1), en met name op artikel 9, lid 3,

periode tot en met 30 juni 2001 nog beschikbare
hoeveelheid te worden overschreden indien de afgifte
van uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de
restitutie niet wordt beperkt. Derhalve moet een uniform
aanvaardingspercentage worden toegepast op de vanaf
13 tot en met 19 juni 2001 ingediende aanvragen en
moeten de afgifte van certificaten voor de ingediende
aanvragen en de indiening van aanvragen worden
geschorst tot en met 30 juni 2001,

Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 63, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening van de wĳnmarkt (2) is bepaald
dat de uitvoerrestituties voor producten van de
wĳnsector worden toegekend voor maximaal de
hoeveelheden en bedragen die bepaald zĳn in de in het
kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguayronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

(2)

In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 883/2001 is
bepaald onder welke voorwaarden de Commissie bĳzondere maatregelen kan vaststellen om te voorkomen dat
de in het kader van die overeenkomst toegestane
hoeveelheden of uitgaven worden overschreden.

(3)

Volgens de gegevens betreffende de uitvoercertificaten
waarover de Commissie op 20 juni 2001 beschikt,
dreigt de, voor de in artikel 9, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 883/2001 bedoelde zone 2) Azië, voor de

2.
Voor de in lid 1 bedoelde producten van de wĳnsector
wordt tot en met 30 juni 2001 de afgifte van uitvoercertificaten waarvoor aanvragen op 20 juni 2001 of later zĳn ingediend, geschorst voor de zone 2) Azië en wordt met ingang
van 22 juni 2001 ook de indiening van uitvoercertificaataanvragen geschorst.

(1)

Artikel 1
1.
De uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie in de wĳnsector waarvoor aanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 883/2001 zĳn ingediend vanaf 13 tot en met
19 juni 2001, worden afgegeven voor 76,13 % van de aangevraagde hoeveelheden voor de zone 2) Azië.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 128 van 10.5.2001, blz. 1.
(2) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 1225/2001 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2001
betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zĳn meegedeeld in het kader van de
openbare inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 943/2001
van de meegedeelde offertes besluiten geen gevolg te
geven aan de openbare inschrĳving.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 602/2001 (4), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer
van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van Polen, is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr.
943/2001 van de Commissie (5).

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond

(3)

Het is, met name rekening houdend met de in artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria, niet
wenselĳk een maximumrestitutie vast te stellen.

(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
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 15 tot en
met 21 juni 2001 zĳn meegedeeld in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 943/2001 bedoelde inschrĳving voor de
restitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 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

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
89 van 29.3.2001, blz. 16.
133 van 16.5.2001, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1226/2001 VAN DE COMMISSIE
van 21 juni 2001
tot wĳziging van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2235/2000 (4), en met name op artikel 2,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
De invoerrechten in de sector granen zĳn vastgesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1189/2001 van de Commissie (5),
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1197/2001 (6).

(1)

(2)

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is
bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten
5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een
overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit
verschil heeft zich voorgedaan. In Verordening (EG) nr.
1189/2001 vastgestelde invoerrechten moeten derhalve
worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlagen I en II bĳ Verordening (EG) nr. 1189/2001 worden
vervangen door de bĳlagen I en II bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
193
161
256
161
162

van
van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
29.6.1996, blz. 125.
10.10.2000, blz. 13.
16.6.2001, blz. 35.
19.6.2001, blz. 16.
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BĲLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrĳving

Invoerrecht bĳ invoer over land,
langs de binnenwateren of over zee
vanuit havens aan de Middellandse
Zee, de Zwarte Zee of de Oostzee
(in EUR/ton)

Invoerrecht bĳ invoer door de
lucht of over zee vanuit andere
havens (2)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

0,00

van gemiddelde kwaliteit (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

0,00

1001 90 99

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden (3)

0,00

0,00

van gemiddelde kwaliteit

23,20

13,20

van lage kwaliteit

59,03

49,03

1002 00 00

Rogge

52,05

42,05

1003 00 10

Gerst, zaaigoed

52,05

42,05

1003 00 90

Gerst, niet bestemd voor zaaidoeleinden (3)

52,05

42,05

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

75,36

65,36

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

75,36

65,36

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

52,05

42,05

(1) Voor harde (durum)tarwe die niet voldoet aan de in bĳlage I van Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde minimumkwaliteit voor harde tarwe van gemiddelde kwaliteit,
geldt het invoerrecht dat is vastgesteld voor zachte tarwe van lage kwaliteit.
(2) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/ton, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/ton, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrĳk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(3) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 of 8 EUR/ton, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BĲLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 15 juni 2001 tot en met 20 juni 2001)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnoteringen

Product (eiwitgehalte bĳ 12 % vocht)

Notering (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

US barley 2

136,20

130,76

108,49

86,59

201,95 (**)

191,95 (**)

109,39 (**)

18,45

4,88

10,46

—

—

—

—

—

—

—

Golf-premie (EUR/t)

—

Grote-Merenpremie (EUR/t)

28,17

—

—

(*) Een korting („discount”) van 10 EUR/t (artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 19,34 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 30,60 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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RICHTLĲN 2001/29/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in
de informatiemaatschappĳ
industriële en culturele sectoren. Hierdoor zal de werkgelegenheid veilig worden gesteld en de schepping van
nieuwe arbeidsplaatsen worden aangemoedigd.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, en de artikelen 55 en
95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(5)

De technologische ontwikkeling heeft de vectoren voor
schepping, productie en exploitatie in aantal en verscheidenheid doen toenemen. Hoewel voor de bescherming
van de intellectuele eigendom geen behoefte aan nieuwe
concepten bestaat, zullen het huidige auteursrecht en de
huidige naburige rechten moeten worden aangepast en
aangevuld om adequaat op economische gegevenheden
zoals nieuwe exploitatievormen te kunnen reageren.

(6)

Zonder harmonisatie op het niveau van de Gemeenschap zouden de wetgevende werkzaamheden op nationaal niveau waarmee reeds in een aantal lidstaten als
reactie op de technologische uitdagingen een aanvang is
gemaakt, kunnen leiden tot aanzienlĳke verschillen in
bescherming en daarmee tot beperkingen van het vrĳe
verkeer van diensten en producten waarin intellectuele
eigendom is belichaamd of die op intellectuele eigendom
zĳn gebaseerd, met een nieuwe verbrokkeling van de
interne markt en een gebrek aan samenhang van de
wetgeving van dien. De uitwerking van dergelĳke
verschillen en onzekerheden op het gebied van de
wetgeving zal belangrĳker worden met de voortschrĳdende ontwikkeling van de informatiemaatschappĳ, die
de grensoverschrĳdende exploitatie van intellectuele
eigendom reeds in grote mate heeft doen toenemen.
Deze ontwikkeling zal en moet voortgaan. Belangrĳke
verschillen in het recht en onzekerheden ten aanzien van
de bescherming kunnen de verwezenlĳking van schaalvoordelen voor nieuwe producten en diensten, waarvan
de inhoud door het auteursrecht en de naburige rechten
wordt beschermd, verhinderen.

(7)

De communautaire rechtsregels inzake de bescherming
van het auteursrecht en de naburige rechten moeten
bĳgevolg eveneens worden aangepast en aangevuld,
voorzover dit voor de goede werking van de interne
markt noodzakelĳk is. Te dien einde moeten die nationale bepalingen inzake het auteursrecht en de naburige
rechten welke tussen de lidstaten aanzienlĳk verschillen
of welke rechtsonzekerheid veroorzaken, waardoor de
goede werking van de interne markt en de adequate
ontwikkeling van de informatiemaatschappĳ in Europa
worden belemmerd, worden bĳgesteld en moeten inconsistente nationale reacties op de technische ontwikkelingen worden voorkomen, terwĳl verschillen die de
werking van de interne markt niet ongunstig beïnvloeden, niet opgeheven of voorkomen behoeven te
worden.

(8)

De verschillende sociale, maatschappelĳke en culturele
implicaties van de informatiemaatschappĳ vereisen dat
rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken
van de inhoud van de producten en diensten.

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het Verdrag voorziet in de totstandbrenging van een
interne markt en in de invoering van een regeling waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de
interne markt niet wordt vervalst. De harmonisatie van
de wetgeving van de lidstaten inzake het auteursrecht en
de naburige rechten draagt bĳ tot het bereiken van deze
doelstellingen.

(2)

De Europese Raad van Korfoe van 24 en 25 juni 1994
heeft de noodzaak benadrukt dat op het niveau van de
Gemeenschap algemene, soepele rechtsregels tot stand
worden gebracht ter bevordering van de ontwikkeling
van de informatiemaatschappĳ in Europa. Hiertoe is met
name vereist, dat er een interne markt voor nieuwe
producten en diensten bestaat. Belangrĳke communautaire wetgeving die voor dergelĳke rechtsregels moet
zorgen, is reeds vastgesteld of de vaststelling ervan
bevindt zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Het auteursrecht en de naburige rechten spelen in
dit verband een belangrĳke rol, omdat zĳ de ontwikkeling en de verkoop van nieuwe producten en diensten en
de schepping en exploitatie van de creatieve inhoud van
die producten en diensten beschermen en stimuleren.

(3)

De voorgestelde harmonisatie zal bĳdragen tot de uitoefening van de vier vrĳheden van de interne markt en
past in het kader van de eerbiediging van de fundamentele rechtsbeginselen en met name de eigendom — met
inbegrip van de intellectuele eigendom — de vrĳe
meningsuiting en het algemeen belang.

(4)

Geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het
auteursrecht en de naburige rechten zullen voor meer
rechtszekerheid zorgen, een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom waarborgen en aldus
aanzienlĳke investeringen in creativiteit en innovatie,
met inbegrip van de netwerkinfrastructuur, bevorderen,
hetgeen weer tot groei en vergroting van het concurrentievermogen van de Europese industrie zal leiden, op het
gebied van de voorziening van inhoud en de informatietechnologie en, meer in het algemeen, in een hele reeks

(1) PB C 108 van 7.4.1998, blz. 6 en
PB C 180 van 25.6.1999, blz. 6.
(2) PB C 407 van 28.12.1998, blz. 30.
3
( ) Advies van het Europees Parlement van 10 februari 1999 (PB C
150 van 28.5.1999, blz. 171), Gemeenschappelĳk standpunt van de
Raad van 28 september 2000 (PB C 344 van 1.12.2000, blz. 1) en
Besluit van het Europees Parlement van 14 februari 2001 (nog niet
gepubliceerd in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 9 april
2001.
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Bĳ een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige
rechten moet steeds van een hoog beschermingsniveau
worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlĳk
belang zĳn voor scheppend werk. De bescherming van
deze rechten draagt bĳ tot de instandhouding en ontwikkeling van de creativiteit in het belang van auteurs,
uitvoerend kunstenaars, producenten, consumenten,
cultuur, industrie en het publiek in het algemeen. De
intellectuele eigendom is dan ook als een geïntegreerd
deel van de eigendom erkend.

(10)

Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, willen zĳ
hun scheppende en artistieke arbeid kunnen voortzetten,
een passende beloning voor het gebruik van hun werk
ontvangen, evenals de producenten om dat werk te
kunnen financieren. De productie van fonogrammen,
films en multimediaproducten, en van diensten, zoals
„diensten-op-aanvraag”, vereist aanzienlĳke investeringen. Een adequate rechtsbescherming van de intellectuele eigendomsrechten is noodzakelĳk om de mogelĳkheid tot het verkrĳgen van een dergelĳke beloning en de
mogelĳkheid van een behoorlĳk rendement van dergelĳke investeringen te waarborgen.

(11)

Een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de
auteursrechten en naburige rechten is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de nodige
middelen beschikken en om de scheppend en uitvoerend
kunstenaars in staat te stellen hun autonomie en waardigheid te bewaren.

(12)

(13)

Een adequate bescherming van onder het auteursrecht
vallende werken en onder naburige rechten vallend
materiaal is ook uit cultureel oogpunt van groot belang.
De Gemeenschap dient volgens artikel 151 van het
Verdrag bĳ haar optreden rekening te houden met de
culturele aspecten.
Gemeenschappelĳk onderzoek naar en een coherente
toepassing op Europees vlak van technische maatregelen
voor de bescherming van werken en ander materiaal en
het verstrekken van de noodzakelĳke informatie betreffende de rechten terzake, zĳn van fundamenteel belang,
aangezien het uiteindelĳke doel van die maatregelen is
uitvoering te geven aan de beginselen en garanties die
vastgelegd zĳn in het recht.

(14)

Deze richtlĳn dient het leren en de cultuur te bevorderen
door bĳ de bescherming van werken en ander materiaal
te voorzien in de mogelĳkheid van beperkingen en
restricties in het algemeen belang ter wille van onderwĳs
en scholing.

(15)

De diplomatieke conferentie die in december 1996 is
gehouden onder de auspiciën van de Wereldorganisatie
voor de intellectuele eigendom (WIPO), heeft geleid tot
de aanneming van twee nieuwe verdragen, het Verdrag
van de WIPO inzake het auteursrecht en het Verdrag van
de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen, die
respectievelĳk betrekking hebben op de bescherming
van auteurs en de bescherming van uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen. Deze
verdragen zorgen voor een belangrĳke actualisering van
de internationale bescherming van het auteursrecht en
de naburige rechten, niet in de laatste plaats wat de
zogenoemde „digitale agenda” betreft, en voor een verbetering van de middelen om over de gehele wereld de
piraterĳ te bestrĳden. De Gemeenschap en een meerderheid van de lidstaten hebben de verdragen reeds ondertekend en de voorbereidingen voor de ratificatie van de
verdragen door de Gemeenschap en de lidstaten zĳn
gaande. Met deze richtlĳn wordt onder meer ook
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beoogd een aantal van de nieuwe internationale
verplichtingen na te komen.
(16)

Het vraagstuk van de aansprakelĳkheid voor activiteiten
in de netwerkomgeving zal, aangezien het zich niet
alleen op het gebied van het auteursrecht en de naburige
rechten, maar ook op andere gebieden zoals laster,
misleidende reclame of inbreuken op handelsmerken
voordoet, op horizontale wĳze worden aangepakt in
Richtlĳn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappĳ,
met name de elektronische handel in de interne markt
(„Richtlĳn inzake elektronische handel”) (1) waarin
verscheidene juridische aspecten in verband met de diensten van de informatiemaatschappĳ, met inbegrip van de
elektronische handel, zullen worden verduidelĳkt en
geharmoniseerd. Deze richtlĳn moet worden uitgevoerd
binnen eenzelfde tĳdschema als dat voor de uitvoering
van de richtlĳn inzake elektronische handel, omdat die
richtlĳn voorziet in een geharmoniseerd kader van de
beginselen en voorschriften die onder andere van belang
zĳn voor belangrĳke delen van deze richtlĳn. Deze
richtlĳn doet geen afbreuk aan de voorschriften inzake
aansprakelĳkheid in de richtlĳn inzake elektronische
handel.

(17)

Vooral in het licht van de behoeften van de digitale
omgeving, moet worden gewaarborgd dat de incassoorganisaties een hoger niveau van rationalisatie en doorzichtigheid bereiken met betrekking tot de eerbiediging
van de mededingingsregels.

(18)

Deze richtlĳn doet geen afbreuk aan de regels van de
lidstaten inzake het beheer van rechten, zoals uitgebreide
collectieve licenties.

(19)

De morele rechten van de rechthebbenden moeten
worden uitgeoefend overeenkomstig de wetgeving van
de lidstaten en de bepalingen van de Berner Conventie
voor de bescherming van werken van letterkunde en
kunst, het WIPO-verdrag inzake auteursrecht en het
WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen.
Dergelĳke morele rechten blĳven buiten het toepassingsgebied van deze richtlĳn.

(20)

Deze richtlĳn is gebaseerd op beginselen en voorschriften die reeds zĳn vastgelegd in de op dit gebied
geldende richtlĳnen, met name de Richtlĳnen 91/
250/EEG (2), 92/100/EEG (3), 93/83/EEG (4), 93/
98/EEG (5) en 96/9/EG (6). Zĳ ontwikkelt die beginselen
en voorschriften verder en integreert ze in het perspectief van de informatiemaatschappĳ. De bepalingen van
deze richtlĳn moeten de bepalingen van voornoemde
richtlĳnen onverlet laten, tenzĳ in deze richtlĳn anders is
bepaald.

(1) PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
(2) Richtlĳn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de
rechtsbescherming van computerprogramma's (PB L 122 van
17.5.1991, blz. 42). Richtlĳn als gewĳzigd bĳ Richtlĳn 93/98/EEG.
(3) Richtlĳn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige
rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346 van
27.11.1992, blz. 61). Richtlĳn als gewĳzigd bĳ Richtlĳn 93/98/EEG.
4
( ) Richtlĳn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en
naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PB L 248 van 6.10.1993, blz. 15).
5) Richtlĳn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende
(
de harmonisatie van de beschermingstermĳn van het auteursrecht en
van bepaalde naburige rechten (PB L 290 van 24.11.1993, blz. 9).
6
( ) Richtlĳn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11
maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB
L 77 van 27.3.1996, blz. 20).
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In deze richtlĳn moet worden bepaald welke handelingen ten aanzien van de verschillende rechthebbenden
onder het reproductierecht vallen. Dit dient in overeenstemming met het acquis communautaire te geschieden.
Een brede omschrĳving van deze handelingen is noodzakelĳk om voor rechtszekerheid in de interne markt te
zorgen.

(22)

De doelstelling van een werkelĳke steun aan de verspreiding van cultuur, mag niet worden gerealiseerd met
middelen die ten koste gaan van een strikte bescherming
van de rechten of door het gedogen van illegale vormen
van distributie van nagemaakte of vervalste werken.

(23)

Deze richtlĳn moet het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren.
Aan dit recht moet een ruime betekenis worden gegeven
die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats
van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek
wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot
elke dergelĳke doorgifte of wederdoorgifte van een werk
aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip
van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige
andere handeling.

(24)

Het in artikel 3, lid 2, bedoelde recht van beschikbaarstelling voor het publiek, van in artikel 3, lid 2, bedoeld
materiaal wordt geacht alle handelingen te bestrĳken
waarbĳ zulk materiaal beschikbaar wordt gesteld voor
niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het publiek, en geen andere
handelingen te bestrĳken.

(25)

De rechtsonzekerheid ten aanzien van de aard en het
niveau van de bescherming van doorgifte-op-aanvraag
van onder het auteursrecht vallende werken en onder
naburige rechten vallend materiaal door netwerken moet
worden weggenomen door voor een geharmoniseerde
bescherming op het niveau van de Gemeenschap te
zorgen. Er moet duidelĳk worden gemaakt dat alle door
de richtlĳn erkende rechthebbenden een uitsluitend recht
hebben om door het auteursrecht beschermde werken
en ander materiaal door middel van interactieve doorgifte op aanvraag voor het publiek beschikbaar te stellen.
Zulke interactieve doorgiften op aanvraag worden
gekenmerkt door het feit dat zĳ voor leden van het
publiek op de door hen individueel gekozen plaats en
tĳd toegankelĳk zĳn.

(26)

Met betrekking tot het door middel van diensten-opaanvraag beschikbaar stellen door omroeporganisaties
van hun radio- of televisieproducties die muziek
bevatten van commerciële fonogrammen als een integraal onderdeel daarvan, dienen collectieve licentieovereenkomsten te worden aangemoedigd teneinde het
verlenen van de betrokken rechten te vergemakkelĳken.

(27)

De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een
mededeling mogelĳk te maken of te verrichten is op zich
geen mededeling in de zin van deze richtlĳn.

(28)

De bescherming van het auteursrecht uit hoofde van
deze richtlĳn omvat het uitsluitende recht zeggenschap
over de distributie van het werk uit te oefenen, wanneer
dit in een tastbare zaak is belichaamd. De eerste verkoop
in de Gemeenschap van het origineel van een werk of
van kopieën daarvan door de rechthebbende of met
diens toestemming leidt tot uitputting van het recht
zeggenschap over de wederverkoop van die zaak binnen
de Gemeenschap uit te oefenen. Er treedt geen uitputting
van dit recht op ten aanzien van het origineel of kopieën
die door de rechthebbende of met diens toestemming
buiten de Gemeenschap worden verkocht. Het verhuurrecht en het uitleenrecht voor de auteurs zĳn vastgelegd
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in Richtlĳn 92/100/EEG. Het in deze richtlĳn vastgelegde distributierecht laat de bepalingen betreffende het
verhuurrecht en het uitleenrecht in hoofdstuk 1 van
Richtlĳn 92/100/EEG onverlet.
(29)

Het vraagstuk van de uitputting rĳst niet in het geval van
diensten en in het bĳzonder on-linediensten. Dit geldt
eveneens voor een materiële kopie van een werk of een
andere zaak, die door een gebruiker van een dergelĳke
dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt
vervaardigd. Bĳgevolg geldt hetzelfde voor het verhuren
en het uitlenen van het origineel of kopieën van werken
of andere zaken die de aard van diensten hebben.
Anders dan het geval is bĳ een CD-ROM of een CD-i,
waarbĳ de intellectuele eigendom in een materiële
drager, dus in een zaak, is belichaamd, is elke on-linedienst in feite een handeling die aan toestemming is
onderworpen, wanneer het auteursrecht of het naburige
recht dit vereist.

(30)

De in deze richtlĳn bedoelde rechten kunnen overgaan
en contractueel in licentie worden gegeven, onverminderd de toepasselĳke nationale wetgeving inzake het
auteursrecht en de naburige rechten.

(31)

Er moet een rechtvaardig evenwicht van rechten en
belangen worden gewaarborgd tussen de verschillende
categorieën rechthebbenden en tussen de verschillende
categorieën rechthebbenden en gebruikers van
beschermd materiaal. De in de lidstaten geldende beperkingen en restricties op de rechten moeten opnieuw
worden bezien in het licht van de nieuwe elektronische
omgeving. De huidige verschillen in beperkingen en
restricties op bepaalde aan toestemming onderworpen
handelingen hebben directe negatieve gevolgen voor de
werking van de interne markt op het gebied van het
auteursrecht en de naburige rechten. Deze verschillen
zullen ten gevolge van de verdere ontwikkeling van
grensoverschrĳdende exploitatie van werken en grensoverschrĳdende activiteiten wellicht nog belangrĳker
worden. Met het oog op de goede werking van de
interne markt moet meer eenheid in de omschrĳving
van dergelĳke beperkingen en restricties worden
gebracht. De mate waarin dergelĳke beperkingen en
restricties worden geharmoniseerd, moet worden
bepaald aan de hand van de gevolgen ervan voor de
goede werking van de interne markt.

(32)

Deze richtlĳn bevat een uitputtende opsomming van de
beperkingen en restricties op het reproductierecht en het
recht van mededeling aan het publiek. Sommige beperkingen en restricties zĳn enkel van toepassing op het
reproductierecht, wanneer dit passend is. Bĳ het
opstellen van deze lĳst is zowel rekening gehouden met
de verschillende rechtstradities in de lidstaten als met het
vereiste van een goed functionerende interne markt. De
lidstaten passen deze beperkingen en restricties op coherente wĳze toe. Dit zal worden beoordeeld bĳ het onderzoek van de uitvoeringswetgeving in de toekomst.

(33)

Er moet in een beperking op het uitsluitende reproductierecht worden voorzien, teneinde bepaalde reproductiehandelingen van voorbĳgaande of incidentele aard
mogelĳk te maken, die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procédé en uitsluitend
worden uitgevoerd ten behoeve van hetzĳ de efficiënte
doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon, hetzĳ het geoorloofde gebruik van een
beschermd werk of ander materiaal. De betrokken reproductiehandelingen mogen op zich geen economische
waarde bezitten. Voorzover zĳ aan deze voorwaarden
voldoen, moet deze beperking ook gelden voor handelingen die elektronisch bladeren (browsing) en caching
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mogelĳk maken, onder andere met het oog op het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen, op voorwaarde dat de tussenpersoon de informatie niet modificeert en niet intervenieert bĳ het alom erkende en in de
bedrĳfstak gangbare rechtmatig gebruik van technologie
voor het verkrĳgen van gegevens over het gebruik van
de informatie. Het gebruik wordt als geoorloofd
beschouwd indien het door de rechthebbende is toegestaan of niet bĳ wet is beperkt.
(34)

(35)

Er moet aan de lidstaten de mogelĳkheid worden
geboden om in bepaalde beperkingen of restricties te
voorzien, onder meer ten behoeve van onderwĳs en
wetenschappelĳk onderzoek alsmede openbare instellingen zoals bibliotheken en archieven, en voor verslaggeving over nieuwsfeiten, citaten, gebruik door mensen
met een handicap, gebruik ten behoeve van de openbare
veiligheid en gebruik in het kader van administratieve en
gerechtelĳke procedures.
Rechthebbenden dienen, in bepaalde uitzonderlĳke
gevallen, een billĳke compensatie te ontvangen om hen
naar behoren te compenseren voor het gebruik van hun
beschermde werken of ander beschermd materiaal. Bĳ de
bepaling van de vorm, de modaliteiten en het mogelĳke
niveau van die billĳke compensatie moet rekening
worden gehouden met de bĳzondere omstandigheden
van elk geval. Bĳ de beoordeling van deze omstandigheden zou een zinvol criterium worden gevormd door
het mogelĳke nadeel voor de rechthebbenden als resultaat van de betreffende handeling. In gevallen waarin de
rechthebbenden reeds betaling in een andere vorm
hebben ontvangen, bĳvoorbeeld als onderdeel van een
licentierecht, is eventueel geen specifieke of afzonderlĳke
betaling nodig. Bĳ de bepaling van het niveau van de
billĳke compensatie dient ten volle rekening te worden
gehouden met de mate waarin gebruik wordt gemaakt
van de in deze richtlĳn bedoelde technische voorzieningen. In bepaalde situaties waar de schade voor de
rechthebbende minimaal zou zĳn, is het mogelĳk dat
geen betalingsverplichting ontstaat.

(36)

De lidstaten kunnen ook een billĳke compensatie voor
rechthebbenden voorschrĳven wanneer zĳ de facultatieve bepalingen toepassen inzake beperkingen of restricties waarvoor zo'n compensatie niet verplicht is.

(37)

Nationale regelingen inzake reprografie, voorzover die
bestaan, belemmeren de werking van de interne markt
niet in noemenswaardige mate. Het moet de lidstaten
worden toegestaan in een beperking of restrictie voor
reprografie te voorzien.

(38)

Het moet de lidstaten worden toegestaan om ten aanzien
van bepaalde vormen van reproductie van geluidsmateriaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal voor
privé-gebruik, in een beperking of restrictie op het
reproductierecht te voorzien, welke gepaard gaat met
een billĳke compensatie. Dit kan de invoering of verdere
toepassing omvatten van vergoedingsstelsels om het
nadeel voor de rechthebbenden te compenseren. Hoewel
de verschillen tussen de bestaande vergoedingsstelsels de
werking van de interne markt beïnvloeden zullen zĳ, wat
de analoge reproductie voor privé-gebruik betreft,
wellicht geen noemenswaardige gevolgen voor de
ontwikkeling van de informatiemaatschappĳ hebben.
Het is aannemelĳk dat het digitaal kopiëren voor privégebruik op grotere schaal zal plaatsvinden en een grotere
economische impact zal hebben. Daarom moet terdege
rekening worden gehouden met de verschillen tussen
digitaal en analoog kopiëren voor privé-gebruik, en
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moet in bepaalde gevallen een onderscheid tussen beide
worden gemaakt.
(39)

De lidstaten moeten, wanneer zĳ de beperking of
restrictie voor het kopiëren voor privé-gebruik
toepassen, naar behoren rekening houden met de technologische en economische ontwikkelingen, met name
wat het digitaal kopiëren voor privé-gebruik en de
vergoedingsstelsels betreft, wanneer doeltreffende technische beveiligingsvoorzieningen beschikbaar zĳn. Dergelĳke beperkingen of restricties mogen geen belemmering
vormen voor de toepassing van technische voorzieningen of het gebruik daarvan in geval van verboden
omzeilingspraktĳken.

(40)

De lidstaten kunnen in een beperking of restrictie voorzien ten behoeve van bepaalde instellingen zonder
winstoogmerk, zoals voor het publiek toegankelĳke
bibliotheken en soortgelĳke instellingen, alsook
archieven. Die beperking of restrictie dient evenwel
beperkt te blĳven tot bepaalde bĳzondere gevallen welke
onder het reproductierecht vallen. Die beperking of
restrictie mag zich niet uitstrekken tot het gebruik in het
kader van de on-linelevering van beschermde werken en
ander materiaal. Deze richtlĳn laat de mogelĳkheid dat
de lidstaten overeenkomstig artikel 5 van Richtlĳn 92/
100/EEG, gewĳzigd bĳ Richtlĳn 93/98/EEG, van het
uitsluitende uitleenrecht afwĳken, onverlet. Het is
derhalve wenselĳk specifieke contracten en licenties te
bevorderen die op een evenwichtige wĳze deze instellingen begunstigen, evenals de doelstellingen die zĳ met
deze verspreiding nastreven.

(41)

Wanneer de beperking of restrictie wordt toegepast op
tĳdelĳke opnamen, gemaakt door omroeporganisaties,
omvatten de eigen middelen van een omroeporganisatie
ook de middelen van een persoon die optreedt namens
en onder de verantwoordelĳkheid van de omroeporganisatie.

(42)

Wanneer de beperking of restrictie voor niet-commerciële, educatieve en wetenschappelĳkonderzoeksdoeleinden wordt toegepast, met inbegrip van afstandsonderwĳs, moet de niet-commerciële aard van de
betrokken activiteit worden bepaald door die activiteit
als zodanig. De organisatiestructuur en de financiering
van de betreffende instelling zĳn in dit opzicht niet de
doorslaggevende factoren.

(43)

Het is hoe dan ook van belang dat de lidstaten alle
passende maatregelen treffen om de toegang tot de
werken te bevorderen voor mensen die door een
handicap worden belemmerd van de werken zelf gebruik
te maken, met bĳzondere aandacht voor een toegankelĳk formaat.

(44)

Gebruik van de bĳ deze richtlĳn bepaalde beperkingen
of restricties dient te geschieden in overeenstemming
met de terzake geldende internationale verplichtingen.
Dergelĳke beperkingen en restricties mogen niet op
zodanige wĳze worden toegepast dat de wettige
belangen van de rechthebbende worden geschaad of
afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van
zĳn werk of andere zaak. De lidstaten moeten, wanneer
zĳ in dergelĳke beperkingen of restricties voorzien,
daarbĳ met name naar behoren rekening houden met de
sterkere economische uitwerking welke die beperkingen
of restricties in de nieuwe elektronische omgeving
kunnen hebben. Bĳgevolg zal het toepassingsgebied van
bepaalde beperkingen of restricties nog beperkter dienen
te zĳn, wanneer het gaat om bepaalde nieuwe vormen
van gebruik van door het auteursrecht beschermde
werken en ander materiaal.
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De in artikel 5, leden 2, 3 en 4, bedoelde beperkingen of
restricties dienen geen belemmering te vormen voor het
vaststellen van contractuele betrekkingen die tot doel
hebben een billĳke compensatie voor de rechthebbenden
te waarborgen voorzover het nationale recht dit toestaat.

(46)

Een bemiddelingsprocedure kan gebruikers en rechthebbenden helpen geschillen te beslechten. De Commissie
moet, in samenwerking met de lidstaten, in het kader
van het Contactcomité, een onderzoek uitvoeren naar de
ontwikkeling van nieuwe wettelĳke methoden voor
geschillenbeslechting op het gebied van auteursrecht en
naburige rechten.

(47)

De ontwikkeling van de techniek zal de houders van
auteursrechten, naburige rechten of het sui generis recht
op gegevensbestanden in staat stellen gebruik te maken
van technische voorzieningen ter voorkoming of beperking van handelingen die door hen niet zĳn toegestaan.
Het gevaar bestaat evenwel dat onwettige activiteiten
worden gepleegd om de met dergelĳke voorzieningen
beoogde technische beveiliging te omzeilen of om
omzeiling gemakkelĳker te kunnen maken. Ter vermĳding van een incoherente juridische aanpak, waardoor de
werking van de interne markt zou kunnen worden
belemmerd, is het noodzakelĳk te voorzien in een geharmoniseerde rechtsbescherming tegen het onwerkzaam
maken van doeltreffende technische voorzieningen en
tegen de levering van inrichtingen en producten of diensten voor dat doel.

(48)

Een dergelĳke rechtbescherming moet worden geboden
ten aanzien van technische voorzieningen die handelingen welke niet zĳn toegestaan door de houders van
auteursrechten, naburige rechten of het sui generis recht
op gegevensbestanden effectief beperken, zonder echter
het normale functioneren van de elektronische apparatuur en de technische ontwikkeling ervan te verstoren.
Een dergelĳke rechtsbescherming houdt niet de verplichting in inrichtingen, producten, onderdelen of diensten
te ontwerpen die met technische voorzieningen overeenstemmen, voorzover dergelĳke inrichtingen, producten,
onderdelen of diensten niet onder het verbod van artikel
6 vallen. Een dergelĳke rechtsbescherming moet in overeenstemming zĳn met het evenredigheidsbeginsel en
mag niet leiden tot een verbod van inrichtingen of activiteiten die een ander commercieel doel of nut hebben
dan het omzeilen van de technische beveiliging. Deze
bescherming mag met name het onderzoek op het
gebied van de cryptografie niet hinderen.

(49)

De rechtsbescherming van technische voorzieningen laat
de nationale bepalingen die privébezit van inrichtingen,
producten of onderdelen voor het omzeilen van technische voorzieningen verbieden, onverlet.

(50)

Een dergelĳke geharmoniseerde rechtsbescherming laat
de specifieke beschermingsbepalingen van Richtlĳn 91/
250/EEG onverlet. Zĳ geldt met name niet ten aanzien
van de bescherming van technische voorzieningen in
verband met computerprogramma's, die exclusief in die
richtlĳn wordt geregeld. De ontwikkeling of het gebruik
van middelen voor het omzeilen van een technische
voorziening die nodig is om handelingen overeenkomstig artikel 5, lid 3, of artikel 6 van Richtlĳn 91/250/EEG
mogelĳk te maken mag door die rechtsbescherming niet
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worden gehinderd of belet. De artikelen 5 en 6 van deze
richtlĳn bepalen bĳ uitsluiting de beperkingen op de
exclusieve rechten op computerprogramma's.
(51)

De rechtsbescherming van technische voorzieningen
doet geen afbreuk aan de openbare orde, zoals
omschreven in artikel 5, of de openbare veiligheid. De
lidstaten moeten de rechthebbenden aansporen tot het
nemen van vrĳwillige maatregelen waaronder het sluiten
en uitvoeren van overeenkomsten tussen rechthebbenden en andere betrokken partĳen, teneinde het doel
van bepaalde beperkingen of restricties waarin het nationaal recht van de lidstaten overeenkomstig deze richtlĳn
voorziet, te helpen bereiken. Komen zulke vrĳwillige
maatregelen of overeenkomsten er niet binnen een redelĳke termĳn, dan moeten de lidstaten passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de rechthebbenden, door een uitgevoerde beschermingsmaatregel te
wĳzigen of anderszins, de begunstigden de nodige
middelen verschaffen om van die beperkingen of restricties te kunnen profiteren. Om te voorkomen dat
misbruik wordt gemaakt van maatregelen genomen door
rechthebbenden, ook in het kader van overeenkomsten,
dan wel van door lidstaten genomen maatregelen,
moeten alle ter uitvoering van die maatregelen toegepaste
beschermingsmaatregelen
rechtsbescherming
genieten.

(52)

Bĳ de toepassing van een beperking of restrictie inzake
het kopiëren voor privé-gebruik overeenkomstig artikel
5, lid 2, onder b), dienen de lidstaten eveneens te bevorderen dat vrĳwillige maatregelen worden genomen om
het doel van deze beperking of restrictie te helpen
bereiken. Indien binnen een redelĳke termĳn geen
vrĳwillige maatregelen zĳn getroffen om reproductie
voor privé-gebruik mogelĳk te maken, kunnen de
lidstaten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de
begunstigden van die beperking of restrictie kunnen
profiteren. Door de rechthebbenden getroffen vrĳwillige
maatregelen, met inbegrip van overeenkomsten tussen
rechthebbenden en andere betrokken partĳen, alsmede
door de lidstaten getroffen maatregelen, beletten de
rechthebbenden niet om technische voorzieningen te
treffen die verenigbaar zĳn met de nationaalrechtelĳke
beperkingen of restricties inzake het kopiëren voor
privé-gebruik overeenkomstig artikel 5, lid 5, onder b),
rekening houdend met de voorwaarde inzake een billĳke
compensatie van artikel 5, lid 2, onder b), en de mogelĳke differentiatie tussen de verschillende gebruiksvoorwaarden overeenkomstig artikel 5, lid 5, zoals het
controleren van het aantal reproducties. Om misbruik
van dergelĳke maatregelen te voorkomen, moeten alle
ter uitvoering van die maatregelen toegepaste technische
voorzieningen rechtsbescherming genieten.

(53)

De bescherming van technische voorzieningen moet
zorgen voor een veilige omgeving voor het aanbieden
van interactieve diensten op aanvraag, zodat de
gebruiker toegang kan krĳgen tot werken en ander materiaal op een door hemzelf gekozen plaats en tĳdstip.
Wanneer voor zulke diensten contractuele overeenkomsten zĳn gesloten, dienen de eerste twee alinea's van
artikel 6, lid 4 buiten toepassing te blĳven. Voor andere
vormen van niet-interactief on line gebruik dienen deze
bepalingen wel van toepassing te zĳn.
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Op het gebied van de internationale standaardisering van
technische systemen ter identificatie van werken en
ander beschermd materiaal in digitaal formaat is
aanzienlĳke vooruitgang geboekt. In een voortdurend
groeiende netwerkomgeving kunnen verschillen tussen
technische voorzieningen tot incompatibiliteit van
systemen in de Gemeenschap leiden. De compatibiliteit
en interoperabiliteit van de verschillende systemen
moeten worden bevorderd. Het is uiterst wenselĳk, de
ontwikkeling van wereldwĳd toegepaste systemen aan te
moedigen.
De ontwikkeling van de technologie zal de distributie
van werken, met name door netwerken, vergemakkelĳken en dit zal de rechthebbenden ertoe nopen het
werk of het andere materiaal, de auteur of de andere
rechthebbende beter te identificeren en informatie
betreffende de voorwaarden voor het gebruik van het
werk of het andere materiaal te verstrekken, teneinde het
beheer van de eraan verbonden rechten te vergemakkelĳken. Rechthebbenden moeten worden aangemoedigd
om markeringen te gebruiken waaruit, naast bovengenoemde informatie, onder andere blĳkt dat zĳ gemachtigd zĳn werken of ander materiaal op netwerken te
zetten.
Het gevaar bestaat evenwel dat onwettige handelingen
plaatsvinden met het doel de aan het werk gehechte
elektronische informatie betreffende het beheer van de
rechten te verwĳderen of te wĳzigen of anderszins
werken of ander beschermd materiaal waaruit op ongeoorloofde wĳze dergelĳke informatie is verwĳderd, te
verspreiden, ter verspreiding in te voeren, uit te zenden,
aan het publiek mede te delen of voor het publiek
beschikbaar te stellen. Ter vermĳding van een gefragmenteerde juridische aanpak waardoor de werking van
de interne markt zou kunnen worden belemmerd, is het
noodzakelĳk in een geharmoniseerde rechtsbescherming
tegen dergelĳke handelingen te voorzien.
De hierboven bedoelde informatie betreffende het beheer
van rechten kan, afhankelĳk van de opzet ervan, ook
leiden tot de verwerking van persoonsgegevens betreffende het consumptiepatroon van natuurlĳke personen
ten aanzien van beschermd materiaal en tot onderzoek
naar gedragingen in de on lineomgeving. Deze technische maatregelen moeten, wat de technische functies
ervan betreft, waarborgen inhouden dat de persoonlĳke
levenssfeer wordt geëerbiedigd in overeenstemming met
Richtlĳn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlĳke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrĳe verkeer
van die gegevens (1).
De lidstaten moeten in effectieve sancties en rechtsmiddelen voorzien met betrekking tot inbreuken op de in
deze richtlĳn omschreven rechten en verplichtingen. Zĳ
moeten alle nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat die sancties en rechtsmiddelen worden toegepast. De sancties waarin aldus wordt voorzien, moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zĳn en de mogelĳkheid omvatten om een vordering tot schadevergoe-

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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ding en/of tot beëindiging van de inbreuk en in voorkomend geval een vordering tot inbeslagneming van het
inbreukmakend materiaal in te stellen.
(59)

In het bĳzonder in de digitale omgeving, zullen derden
voor inbreukmakende handelingen wellicht in toenemende mate gebruik maken van de diensten van tussenpersonen. Die tussenpersonen zĳn in veel gevallen het
meest aangewezen om een eind te maken aan zulke
inbreukmakende handelingen. Onverminderd de eventuele andere beschikbare sancties en rechtsmiddelen,
moeten de rechthebbenden over de mogelĳkheid
beschikken om te verzoeken om een verbod ten aanzien
van een tussenpersoon die een door een derde gepleegde
inbreuk met betrekking tot een beschermd werk of
ander materiaal in een netwerk steunt. Deze mogelĳkheid moet ook beschikbaar zĳn wanneer de door de
tussenpersoon verrichte handelingen krachtens artikel 5
uitgezonderd zĳn. De voorwaarden en nadere bepalingen met betrekking tot dergelĳke verbodsmaatregelen
moeten aan het nationaal recht van de lidstaten worden
overgelaten.

(60)

De bescherming waarin deze richtlĳn voorziet, mag geen
afbreuk doen aan nationale of communautaire wettelĳke
bepalingen op andere gebieden, zoals industriële
eigendom,
gegevensbescherming,
voorwaardelĳke
toegang, toegang tot overheidsdocumenten en het voorschrift betreffende de volgorde van de exploitatie door
de media, welke gevolgen kunnen hebben voor de
bescherming van het auteursrecht of naburige rechten.

(61)

De Richtlĳnen 92/100/EEG en 93/98/EEG moeten
worden gewĳzigd teneinde aan het Verdrag van de
WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen te voldoen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
DOEL EN WERKINGSSFEER

Artikel 1
Werkingssfeer
1.
Deze richtlĳn heeft betrekking op de rechtsbescherming
van het auteursrecht en de naburige rechten in het kader van
de interne markt, met bĳzondere klemtoon op de informatiemaatschappĳ.
2.
Behoudens de in artikel 11 bedoelde gevallen, doet deze
richtlĳn geen afbreuk aan en raakt zĳ op generlei wĳze aan de
bestaande bepalingen van de Gemeenschap betreffende:
a) de rechtsbescherming van computerprogramma's;
b) het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige
rechten op het gebied van intellectuele eigendom;
c) het auteursrecht en de naburige rechten op het gebied van
de satellietomroep en de doorgifte via de kabel;
d) de beschermingstermĳn van het auteursrecht en van
bepaalde naburige rechten; en
e) de rechtsbescherming van databanken.
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HOOFDSTUK II

RECHTEN EN BEPERKINGEN

Artikel 2
Reproductierecht
De lidstaten voorzien ten behoeve van:

van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door
verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden.
2.
Het distributierecht met betrekking tot het origineel of
kopieën van een werk is in de Gemeenschap alleen dan
uitgeput, wanneer de eerste verkoop of andere eigendomsovergang van dat materiaal in de Gemeenschap geschiedt door de
rechthebbende of met diens toestemming.

a) auteurs, met betrekking tot hun werken,
b) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen
van hun uitvoeringen,
c) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun
fonogrammen,
d) producenten van de eerste vastleggingen van films, met
betrekking tot het origineel en de kopieën van hun films, en
e) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen
van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de
ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of
satelliet daaronder begrepen,
in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tĳdelĳke of
duurzame, volledige of gedeeltelĳke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan
of te verbieden.
Artikel 3
Recht van mededeling van werken aan het publiek en
recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het
publiek
1.
De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het
uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het
publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige
wĳze dat deze voor leden van het publiek op een door hen
individueel gekozen plaats en tĳd toegankelĳk zĳn, toe te staan
of te verbieden.
2.

De lidstaten voorzien ten behoeve van:

a) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen
van hun uitvoeringen,
b) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun
fonogrammen,
c) producenten van de eerste vastleggingen van films, met
betrekking tot het origineel en de kopieën van hun films, en
d) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen
van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de
ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of
satelliet daaronder begrepen,
in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het
publiek, per draad of draadloos, op zodanige wĳze dat de leden
van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en
tĳd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.
3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet
uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling
aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.
Artikel 4
Distributierecht
1.
De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het
uitsluitende recht, elke vorm van distributie onder het publiek
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Artikel 5
Beperkingen en restricties
1.
Tĳdelĳke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2,
die van voorbĳgaande of incidentele aard zĳn, en die een
integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch
procédé en die worden toegepast met als enig doel:
a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of
b) een rechtmatig gebruik
van een werk of ander materiaal mogelĳk te maken, en die
geen zelfstandige economische waarde bezitten, zĳn van het in
artikel 2 bedoelde reproductierecht uitgezonderd.
2.
De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in
artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen ten aanzien van:
a) de reproductie op papier of een soortgelĳke drager, met
behulp van een fotografische techniek of een andere werkwĳze die een soortgelĳk resultaat oplevert, met uitzondering
van bladmuziek, op voorwaarde dat de rechthebbenden een
billĳke compensatie ontvangen;
b) de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlĳke persoon voor privé-gebruik gemaakt, en zonder enig
direct of indirect commercieel oogmerk, mits de rechthebbenden een billĳke compensatie ontvangen waarbĳ rekening
wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in
artikel 6 bedoelde technische voorzieningen op het
betrokken werk of het betrokken materiaal;
c) in welbepaalde gevallen, de reproductie door voor het
publiek toegankelĳke bibliotheken, onderwĳsinstellingen of
musea, of door archieven die niet het behalen van een direct
of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven;
d) tĳdelĳke opnamen van werken, gemaakt door omroeporganisaties met hun eigen middelen ten behoeve van hun eigen
uitzendingen; bewaring van deze opnamen in officiële
archieven kan wegens hun uitzonderlĳke documentaire
waarde worden toegestaan;
e) met betrekking tot reproducties van uitzendingen door
maatschappelĳke instellingen met een niet-commercieel
oogmerk, zoals ziekenhuizen of gevangenissen, mits de
rechthebbenden daarvoor een billĳke compensatie krĳgen.
3.
De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op de in de
artikelen 2 en 3 bedoelde rechten stellen ten aanzien van:
a) het gebruik uitsluitend als toelichting bĳ het onderwĳs of
ten behoeve van het wetenschappelĳk onderzoek, de bron,
waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld, tenzĳ
dit niet mogelĳk blĳkt, en voorzover het gebruik door het
beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd;
b) het gebruik ten behoeve van mensen met een handicap, dat
direct met de handicap verband houdt en van niet-commerciële aard is en voorzover het wegens de betrokken
handicap noodzakelĳk is;
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c) weergave in de pers, mededeling aan het publiek of
beschikbaarstelling van gepubliceerde artikelen over actuele
economische, politieke of religieuze onderwerpen of
uitzendingen of ander materiaal van dezelfde aard, in
gevallen waarin dat gebruik niet uitdrukkelĳk is voorbehouden, en voorzover de bron, waaronder de naam van de
auteur, wordt vermeld, of het gebruik van werken of ander
materiaal in verband met de verslaggeving over actuele
gebeurtenissen, voorzover dit uit een oogpunt van voorlichting gerechtvaardigd is en, voorzover, de bron — waaronder de naam van de auteur — wordt vermeld, tenzĳ dit
niet mogelĳk blĳkt;
d) het citeren ten behoeve van kritieken en recensies en voor
soortgelĳke doeleinden, mits het een werk of ander materiaal betreft dat reeds op geoorloofde wĳze voor het
publiek beschikbaar is gesteld, indien de bron — waaronder de naam van de auteur — wordt vermeld, tenzĳ dit
niet mogelĳk blĳkt en het citeren naar billĳkheid geschiedt
en door het bĳzondere doel wordt gerechtvaardigd;
e) het gebruik ten behoeve van de openbare veiligheid of om
het goede verloop van een administratieve, parlementaire
of gerechtelĳke procedure of de berichtgeving daarover te
waarborgen;
f) het gebruik van politieke toespraken en aanhalingen uit
openbare lezingen of soortgelĳke werken of ander materiaal, voorzover dit uit een oogpunt van voorlichting
gerechtvaardigd is en mits de bron, — waaronder de naam
van de auteur — wordt vermeld, tenzĳ dit niet mogelĳk
blĳkt;
g) het gebruik tĳdens religieuze bĳeenkomsten of door de
overheid georganiseerde officiële bĳeenkomsten;
h) het gebruik van werken, zoals werken van architectuur of
beeldhouwwerken, gemaakt om permanent in openbare
plaatsen te worden ondergebracht;
i) het incidentele verwerken van een werk of materiaal in
ander materiaal;
j) het gebruik voor reclamedoeleinden, voor openbare
tentoonstellingen of openbare verkopen van artistieke
werken, voorzover dat noodzakelĳk is voor de promotie
van die gebeurtenissen, met uitsluiting van enig ander
commercieel gebruik;
k) het gebruik voor karikaturen, parodieën of pastiches;
l) het gebruik met het oog op demonstratie of herstel van
apparatuur;
m) het gebruik van een artistiek werk in de vorm van een
gebouw of een tekening of plan van een gebouw met het
oog op de wederopbouw van het gebouw;
n) het gebruik van niet te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen werken of ander materiaal dat
onderdeel uitmaakt van de verzamelingen van de in lid 2,
onder c), bedoelde instellingen, hierin bestaande dat het
werk of materiaal, via speciale terminals in de gebouwen
van die instellingen, voor onderzoek of privéstudie meegedeeld wordt aan of beschikbaar gesteld wordt voor individuele leden van het publiek;
o) het gebruik in andere, minder belangrĳke gevallen, wanneer
reeds beperkingen of restricties bestaan in het nationale
recht mits het alleen analoog gebruik betreft en het vrĳe
verkeer van goederen en diensten in de Gemeenschap niet
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wordt belemmerd, onverminderd de in dit artikel vervatte
beperkingen en restricties.
4.
De lidstaten kunnen op grond van de leden 2 en 3 niet
alleen een beperking of restrictie op het reproductierecht vaststellen, maar ook op het in artikel 4 bedoelde distributierecht,
voorzover dit gezien het doel van de toegestane reproductie
gerechtvaardigd is.
5.
De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en
restricties mogen slechts in bepaalde bĳzondere gevallen
worden toegepast mits daarbĳ geen afbreuk wordt gedaan aan
de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de
wettige belangen van de rechthebbende niet onredelĳk worden
geschaad.
HOOFDSTUK III
BESCHERMING VAN TECHNISCHE VOORZIENINGEN
INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN RECHTEN

EN

Artikel 6
Verplichtingen inzake technische voorzieningen
1.
De lidstaten voorzien in een passende rechtsbescherming
tegen het omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen
door een persoon die weet of redelĳkerwĳs behoort te weten
dat hĳ aldus handelt.
2.
De lidstaten zorgen voor een doelmatige rechtsbescherming tegen de vervaardiging, invoer, distributie, verkoop,
verhuur, reclame voor verkoop of verhuur, of het bezit voor
commerciële doeleinden van inrichtingen, producten, onderdelen of het verrichten van diensten die:
a) gestimuleerd, aangeprezen of in de handel gebracht worden
om de bescherming te omzeilen, of
b) slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben, naast
de omzeiling van de bescherming, of
c) in het bĳzonder ontworpen, geproduceerd of aangepast zĳn
met het doel de omzeiling mogelĳk of gemakkelĳker te
maken
van doeltreffende technische voorzieningen.
3.
Voor de toepassing van deze richtlĳn wordt onder „technische voorzieningen” verstaan technologie, inrichtingen of
onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen
voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien
van werken of ander materiaal, die niet zĳn toegestaan door de
houders van auteursrechten, wettelĳk vastgelegde naburige
rechten of het sui generis recht bedoeld in hoofdstuk III van
Richtlĳn 96/9/EG. Technische voorzieningen worden geacht
„doeltreffend” te zĳn indien het gebruik van een beschermd
werk of ander beschermd materiaal wordt gecontroleerd door
de rechthebbenden door toepassing van een controle op de
toegang of een beschermingsprocédé zoals encryptie, versluiering of een andere transformatie van het werk of ander materiaal of een kopieerbeveiliging die de beoogde bescherming
bereikt.
4.
Niettegenstaande de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming
nemen de lidstaten, bĳ gebreke van door de rechthebbenden
vrĳwillig genomen maatregelen, waaronder overeenkomsten
tussen de rechthebbenden en andere betrokken partĳen,
passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechthebbenden aan de begunstigde van een nationaalrechtelĳke beperking of restrictie overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), c),
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d), en e), en lid 3, onder a), b), en e), de nodige middelen
verschaffen om van die beperking of restrictie gebruik te
kunnen maken, ingeval die begunstigde op rechtmatige wĳze
toegang heeft tot het beschermde werk of materiaal.
Een lidstaat mag zulke maatregelen ook nemen ten aanzien van
de begunstigde van een beperking of restrictie overeenkomstig
artikel 5, lid 2, onder b), indien reproductie voor privégebruik
niet reeds overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), en lid 5,
mogelĳk is gemaakt door de rechthebbenden, voorzover dat
nodig is om de beperking of restrictie te genieten, zonder de
rechthebbenden ervan te weerhouden overeenkomstig deze
bepalingen adequate maatregelen te nemen betreffende het
aantal reproducties.
De technische voorzieningen die door de rechthebbenden
vrĳwillig worden getroffen, met inbegrip van die ter uitvoering
van vrĳwillig gesloten overeenkomsten, alsook de technische
maatregelen die krachtens de maatregelen van de lidstaten
worden getroffen, genieten de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming.
De bepalingen van artikel 6, lid 4, eerste en tweede alinea
gelden niet voor werken of ander materiaal voor het publiek
beschikbaar gesteld op grond van overeengekomen bepalingen
op zodanige wĳze dat leden van het publiek daartoe toegang
hebben op een door hen individueel gekozen plaats en tĳd.
Bĳ toepassing van dit artikel in samenhang met Richtlĳnen
92/100/EEG en 96/9/EG is dit lid mutatis mutandis van toepassing.
Artikel 7
Verplichtingen inzake informatie over het beheer van
rechten
1.
De lidstaten voorzien in een passende rechtsbescherming
tegen eenieder die opzettelĳk op ongeoorloofde wĳze een van
de volgende handelingen verricht:
a) de verwĳdering of wĳziging van elektronische informatie
betreffende het beheer van rechten,
b) de verspreiding, de invoer ter verspreiding, de uitzending, de
mededeling aan het publiek of de beschikbaarstelling voor
het publiek van werken of ander materiaal beschermd
krachtens deze richtlĳn of krachtens hoofdstuk III van
Richtlĳn 96/9/EG, waaruit op ongeoorloofde wĳze elektronische informatie betreffende het beheer van rechten is
verwĳderd of waarin op ongeoorloofde wĳze dergelĳke
informatie is gewĳzigd,
en die weet of redelĳkerwĳs behoort te weten dat hĳ zodoende
aanzet tot een inbreuk op het auteursrecht en de wettelĳk
vastgestelde naburige rechten of op het in hoofdstuk III van
Richtlĳn 96/9/EG bedoelde sui generis recht, dan wel een
dergelĳke inbreuk mogelĳk maakt, vergemakkelĳkt of verbergt.
2.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „informatie betreffende het beheer van rechten” verstaan alle door de
rechthebbenden verstrekte informatie die dient ter identificatie
van het werk of het andere materiaal, bedoeld in deze richtlĳn
of bestreken door het in hoofdstuk III van Richtlĳn 96/9/EG
bedoelde sui generis recht, dan wel van de auteur of een andere
rechthebbende, of informatie betreffende de voorwaarden voor
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het gebruik van het werk of het andere materiaal, alsook de
cĳfers of codes waarin die informatie vervat ligt.
De eerste alinea is van toepassing, wanneer bestanddelen van
deze informatie zĳn verbonden met een kopie van, of kenbaar
worden bĳ de mededeling aan het publiek van een werk of
ander materiaal bedoeld in deze richtlĳn of bestreken door het
in hoofdstuk III van Richtlĳn 96/9/EG bedoelde sui generis
recht.
HOOFDSTUK IV
GEMEENSCHAPPELĲKE BEPALINGEN

Artikel 8
Sancties en rechtsmiddelen
1.
De lidstaten voorzien in passende sancties en rechtsmiddelen met betrekking tot inbreuken op de in deze richtlĳn
omschreven rechten en verplichtingen en dragen er zorg voor,
dat deze sancties en rechtsmiddelen daadwerkelĳk worden
toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend
en evenredig zĳn en bĳzonder preventieve werking hebben.
2.
Elke lidstaat draagt er zorg voor, dat rechthebbenden wier
belangen worden geschaad door een inbreukmakende handeling die op zĳn grondgebied plaatsvindt, een vordering tot
schadevergoeding en/of beëindiging van de inbreuk en in voorkomend geval een vordering tot inbeslagneming van het
inbreukmakende materiaal en de in artikel 6, lid 2, bedoelde
inrichtingen, producten of onderdelen kunnen instellen.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de rechthebbenden
kunnen verzoeken om een verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om
inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten.
Artikel 9
Voortgezette toepassing van andere wettelĳke bepalingen
Deze richtlĳn doet geen afbreuk aan bepalingen betreffende
met name octrooirechten, handelsmerken, rechten inzake tekeningen of modellen, gebruiksmodellen, topografieën van halfgeleiderproducten, lettertypes, voorwaardelĳke toegang,
toegang tot de kabel van omroepdiensten, de bescherming van
nationaal bezit, vereisten inzake wettelĳk depot, beperkende
praktĳken en oneerlĳke concurrentie, handelsgeheimen, veiligheid, vertrouwelĳkheid, gegevensbescherming en persoonlĳke
levenssfeer, toegang tot overheidsdocumenten en het overeenkomstenrecht.
Artikel 10
Toepassing in de tĳd
1.
De bepalingen van deze richtlĳn zĳn van toepassing op
alle in deze richtlĳn bedoelde werken en ander materiaal, welke
op 22 december 2002 door de wetgeving van de lidstaten
inzake het auteursrecht en de naburige rechten worden
beschermd of aan de criteria voor bescherming krachtens deze
richtlĳn of de in artikel 1, lid 2, bedoelde bepalingen voldoen.
2.
Deze richtlĳn laat alle vóór 22 december 2002 verrichte
handelingen en verkregen rechten onverlet.
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Artikel 11
Technische aanpassingen
1.

Richtlĳn 92/100/EEG wordt als volgt gewĳzigd:

a) artikel 7 wordt geschrapt;
b) artikel 10, lid 3, komt als volgt te luiden:
„3.
De beperkingen mogen slechts in bepaalde bĳzondere
gevallen worden toegepast, mits daarbĳ geen afbreuk wordt
gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander
materiaal en de wettige belangen van de rechthebbenden
niet onredelĳk worden geschaad.”.
2.
Artikel 3, lid 2, van Richtlĳn 93/98/EEG wordt als volgt
gelezen:
„2.
De rechten van producenten van fonogrammen
vervallen 50 jaar na de vastlegging. Indien het fonogram
echter binnen deze termĳn op geoorloofde wĳze gepubliceerd is, vervallen de rechten 50 jaar na de datum van die
eerste publicatie. Indien binnen de in de eerste zin bedoelde
termĳn geen geoorloofde publicatie heeft plaatsgevonden
en het fonogram tĳdens deze termĳn op geoorloofde wĳze
aan het publiek is medegedeeld, vervallen de rechten 50
jaar na de datum van de eerste geoorloofde mededeling aan
het publiek.
Indien een fonogram echter op 22 december 2002 niet
langer is beschermd doordat de overeenkomstig dit lid in
de versie vóór wĳziging bĳ Richtlĳn 2001/29/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappĳ (*) verleende beschermingstermĳn is verstreken,
wordt het fonogram door dit lid niet opnieuw beschermd.
(*) PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10.”.
Artikel 12
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3.
Hierbĳ wordt een contactcomité ingesteld dat bestaat
uit vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten. Het wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger
van de Commissie en komt op diens initiatief dan wel op
verzoek van een delegatie van een lidstaat bĳeen.
4.

De taken van dit comité zĳn

a) de gevolgen van deze richtlĳn voor de werking van de
interne markt bestuderen en eventuele moeilĳkheden
onder de aandacht brengen;
b) regelmatig overleg voeren over problemen in verband met
de toepassing van deze richtlĳn;
c) informatie uitwisselen over relevante ontwikkelingen die
zich in wetgeving en rechtspraak en op economisch,
sociaal, cultureel en technologisch gebied voordoen;
d) fungeren als forum waar de digitale markt voor werken
en ander materiaal, het kopiëren voor privé-gebruik en
het gebruik van technische voorzieningen daaronder inbegrepen, wordt geëvalueerd.
Artikel 13
Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk 22
december 2002 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor die verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zĳ op het onder deze
richtlĳn vallende gebied vaststellen.

Slotbepalingen
1.
Uiterlĳk 22 december 2004 en vervolgens om de drie
jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad
en het Economisch en Sociaal Comité een verslag over de
toepassing van deze richtlĳn voor, waarin zĳ, onder meer op
basis van de haar door de lidstaten te verschaffen relevante
informatie, in het bĳzonder de toepassing van de artikelen 5,
6 en 8 onderzoekt in het licht van de ontwikkeling van de
digitale markt. Wat artikel 6 betreft, gaat de Commissie in
het bĳzonder na of dit artikel een voldoende hoog beschermingsniveau biedt en of bĳ wet toegestane handelingen een
nadelige invloed ondervinden van het gebruik van doeltreffende technische voorzieningen. Wanneer dit noodzakelĳk is,
in het bĳzonder met het oog op de goede werking van de
interne markt, zoals in artikel 14 van het Verdrag
omschreven, dient de Commissie voorstellen tot wĳziging
van deze richtlĳn in.
2.
De bescherming van de naburige rechten laat onverlet
en is op generlei wĳze van invloed op de auteursrechtelĳke
bescherming.

Artikel 14
Inwerkingtreding
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 15
Adressaten
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 22 mei 2001.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 4 april 2001
betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese
Gemeenschap en de Republiek Chili over een protocol betreffende wederzĳdse administratieve
bĳstand in douanezaken bĳ de kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten enerzĳds en de Republiek Chili anderzĳds
(2001/473/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133 juncto artikel 300, lid 2,
eerste zin,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Om de wederzĳdse administratieve bĳstand in douanezaken tussen de beide partĳen mogelĳk te maken, zoals
bepaald in artikel 7, lid 3, van de kaderovereenkomst
voor samenwerking, ter voorbereiding van een associatie
van politieke en economische aard tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten enerzĳds, en de Republiek Chili anderzĳds, als einddoel (1), moet aan deze
overeenkomst een protocol worden toegevoegd.
Onderhandelingen met Chili zĳn hierover gevoerd en
hebben tot een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling geleid, die in het belang van de Gemeenschap
moet worden goedgekeurd,

douanezaken bĳ de kaderovereenkomst voor samenwerking,
wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is bĳ het onderhavige besluit gevoegd.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan
te wĳzen die bevoegd zĳn de overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling (2) te ondertekenen teneinde daardoor de
Gemeenschap te binden.
Artikel 3
De voorzitter van de Raad gaat namens de Gemeenschap over
tot de in de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
bedoelde kennisgeving.

Gedaan te Luxemburg, 4 april 2001.

BESLUIT:

Artikel 1
De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over een
protocol betreffende wederzĳdse administratieve bĳstand in

(1) PB L 42 van 16.2.1999, blz. 46.

Voor de Raad
De voorzitter
B. ROSENGREN

(2) De datum van inwerkingtreding van het protocol wordt bekendgemaakt door het secretariaat-generaal van de Raad.
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OVEREENKOMST
in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over
een aanvullend protocol betreffende wederzĳdse administratieve bĳstand in douanezaken bĳ de
kaderovereenkomst voor samenwerking
A. Brief van de Europese Gemeenschap
Brussel, 13 juni 2001
Mĳnheer,
Ik heb de eer te verwĳzen naar de besprekingen tussen de vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili met het oog op de sluiting van een protocol inzake wederzĳdse administratieve
bĳstand in douanezaken bĳ de kaderovereenkomst die op 21 juni 1996 te Florence is ondertekend en op
1 februari 1999 in werking is getreden.
Dit Protocol, waarvan de tekst bĳ deze brief is gevoegd, zal deel uitmaken van de bovengenoemde
kaderovereenkomst en zal in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum
waarop kennisgeving is gedaan dat de daartoe benodigde procedures zĳn voltooid.
Ik zou het op prĳs stellen wanneer u mĳ zoudt willen bevestigen dat uw regering met het voorgaande
instemt.
Hoogachtend,
Namens de Europese Gemeenschap
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B. Brief van de Republiek Chili
Brussel, 13 juni 2001
Mĳnheer,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden met de volgende inhoud:
„Ik heb de eer te verwĳzen naar de besprekingen tussen de vertegenwoordigers van de Europese
Gemeenschap en de Republiek Chili met het oog op de sluiting van een protocol inzake wederzĳdse
administratieve bĳstand in douanezaken bĳ de kaderovereenkomst die op 21 juni 1996 te Florence is
ondertekend en op 1 februari 1999 in werking is getreden.
Dit Protocol, waarvan de tekst bĳ deze brief is gevoegd, zal deel uitmaken van de bovengenoemde
kaderovereenkomst en zal in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgende op de
datum waarop kennisgeving is gedaan dat de daartoe benodigde procedures zĳn voltooid.
Ik zou het op prĳs stellen wanneer u mĳ zoudt willen bevestigen dat uw regering met het voorgaande
instemt.”.
Ik heb de eer u te bevestigen dat mĳn regering met de inhoud van deze brief instemt.
Hoogachtend,
Namens de regering van de Republiek Chili
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PROTOCOL
betreffende wederzĳdse bĳstand in douanezaken tussen de administratieve autoriteiten
Artikel 1

Artikel 3

Definities

Bĳstand op verzoek

Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder:

1.
Op aanvraag van de verzoekende autoriteit verschaft de
aangezochte autoriteit haar alle ter zake dienende informatie
die zĳ nodig kan hebben om te waarborgen dat de douanewetgeving correct wordt toegepast, met inbegrip van informatie
betreffende geconstateerde of voorgenomen daden die met de
douanewetgeving strĳdige handelingen vormen of zouden
kunnen vormen.

„douanewetgeving”: de door de Gemeenschap of Chili aangenomen wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen betreffende
de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen en de
plaatsing daarvan onder een andere douaneregeling of -procedure, met inbegrip van verbodsmaatregelen, beperkende maatregelen en controlemaatregelen;
„verzoekende autoriteit”: een bevoegde administratieve autoriteit die hiertoe door een overeenkomstsluitende partĳ aangewezen is en die op grond van dit protocol een verzoek om
bĳstand indient;
„aangezochte autoriteit”: een bevoegde administratieve autoriteit die hiertoe door een overeenkomstsluitende partĳ aangewezen is en die op grond van dit protocol een verzoek om
bĳstand ontvangt;
„persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlĳke persoon;
„met de douanewetgeving strĳdige handeling”: elke overtreding
of poging tot overtreding van de douanewetgeving;
„informatie”: alle gegevens, documenten, gewaarmerkte
rapporten of de daarop betrekking hebbende gewaarmerkte
afschriften of andere mededelingen, ongeacht de informatiedrager.
Artikel 2
Draagwĳdte
1.
De overeenkomstsluitende partĳen verlenen elkaar
bĳstand op de gebieden die onder hun bevoegdheid vallen, op
de wĳze en onder de voorwaarden vastgesteld in dit protocol,
teneinde de correcte toepassing van de douanewetgeving te
waarborgen, inzonderheid met het oog op het voorkomen,
opsporen en bestrĳden van met de douanewetgeving strĳdige
handelingen.
2.
De bĳstand in douanezaken waarin dit protocol voorziet,
geldt voor elke administratieve autoriteit van de overeenkomstsluitende partĳen die bevoegd is voor de toepassing van dit
protocol. De bĳstand in douanezaken doet geen afbreuk aan de
regels betreffende de wederzĳdse bĳstand in strafzaken. Hĳ
geldt ook niet voor informatie die is verkregen krachtens
bevoegdheden die op verzoek van een rechterlĳke autoriteit
worden uitgeoefend, tenzĳ deze autoriteit instemt met de
mededeling van dergelĳke informatie.
3.
Onverminderd artikel 10 dienen, bĳ het verlenen van
wederzĳdse bĳstand in het kader van dit protocol, de overeenkomstsluitende partĳen zich aan hun respectieve wettelĳke en
bestuursrechtelĳke voorschriften te houden.
4.
De bĳstand inzake het innen van heffingen, belastingen
en boetes valt niet onder dit protocol.

2.
Op aanvraag van de verzoekende autoriteit deelt de
aangezochte autoriteit haar mee of:
a) goederen die uit het grondgebied van een van de overeenkomstsluitende partĳen zĳn uitgevoerd, op regelmatige
wĳze op het grondgebied van de andere partĳ zĳn ingevoerd, in voorkomend geval onder vermelding van de douaneregeling waaronder deze goederen zĳn geplaatst;
b) goederen die op het grondgebied van een van de overeenkomstsluitende partĳen zĳn ingevoerd, op regelmatige wĳze
uit het grondgebied van de andere partĳ zĳn uitgevoerd, in
voorkomend geval onder vermelding van de op deze
goederen toegepaste douaneregeling.
3.
Op aanvraag van de verzoekende autoriteit treft de aangezochte autoriteit in het kader van haar wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat toezicht wordt uitgeoefend op:
a) natuurlĳke personen of rechtspersonen van wie redelĳkerwĳs kan worden aangenomen dat zĳ met de douanewetgeving strĳdige handelingen verrichten of hebben verricht;
b) plaatsen waar voorraden goederen op zodanige wĳze zĳn
gevormd of kunnen worden gevormd dat redelĳkerwĳs kan
worden aangenomen dat zĳ bedoeld zĳn om te worden
gebruikt bĳ met de douanewetgeving strĳdige handelingen;
c) goederen die op zodanige wĳze worden vervoerd of kunnen
worden vervoerd dat redelĳkerwĳs kan worden aangenomen
dat zĳ bedoeld zĳn om te worden gebruikt bĳ met de
douanewetgeving strĳdige handelingen;
d) vervoermiddelen die op zodanige wĳze worden gebruikt of
kunnen worden gebruikt dat redelĳkerwĳs kan worden
aangenomen dat zĳ bedoeld zĳn om te worden gebruikt bĳ
met de douanewetgeving strĳdige handelingen.
Artikel 4
Bĳstand op eigen initiatief
De overeenkomstsluitende partĳen staan elkaar op eigen initiatief, overeenkomstig hun wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen, bĳ indien zĳ zulks noodzakelĳk achten voor de correcte
toepassing van de douanewetgeving, in het bĳzonder door het
verschaffen van informatie die zĳ verkrĳgen omtrent:
— daden die met de douanewetgeving strĳdige handelingen
zĳn of hen hiermee strĳdig lĳken, en die van belang kunnen
zĳn voor de andere overeenkomstsluitende partĳ;
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— nieuwe middelen of methoden die worden gebruikt bĳ met
de douanewetgeving strĳdige handelingen;

worden verzocht; inmiddels kunnen reeds conservatoire maatregelen worden genomen.

— goederen waarvan bekend is dat zĳ het voorwerp vormen
van met de douanewetgeving strĳdige handelingen;

Artikel 7

— natuurlĳke personen of rechtspersonen van wie redelĳkerwĳs kan worden aangenomen dat zĳ betrokken zĳn of
zĳn geweest bĳ met de douanewetgeving strĳdige handelingen;
— vervoermiddelen waarvan redelĳkerwĳs kan worden aangenomen dat zĳ voor het verrichten van met de douanewetgeving strĳdige handelingen zĳn gebruikt, worden gebruikt
of kunnen worden gebruikt.
Artikel 5
Afgifte van documenten/Kennisgeving van besluiten
Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aangezochte autoriteit, overeenkomstig de voor haar geldende wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen, alle nodige maatregelen
voor:
— de afgifte van alle documenten of
— de kennisgeving van alle besluiten,
die van de verzoekende autoriteit uitgaan en waarop het
bepaalde in dit protocol van toepassing is, aan een geadresseerde die op het grondgebied van de aangezochte autoriteit
verblĳft of gevestigd is.
De verzoeken om afgifte van documenten en om kennisgeving
van besluiten moeten schriftelĳk worden ingediend in een officiële taal van de aangezochte autoriteit of in een voor deze
autoriteit aanvaardbare taal.
Artikel 6
Vorm en inhoud van verzoeken om bĳstand
1.
Verzoeken in het kader van dit protocol worden schriftelĳk gedaan. Zĳ gaan vergezeld van de bescheiden die voor de
behandeling ervan dienstig worden geacht. In spoedeisende
gevallen kunnen mondelinge verzoeken worden aanvaard, mits
zĳ binnen een termĳn van ten hoogste 7 dagen schriftelĳk
worden bevestigd. Anders worden deze verzoeken afgewezen.
2.
De overeenkomstig lid 1 ingediende verzoeken bevatten
de hierna volgende gegevens:
a) de naam van de verzoekende autoriteit;
b) de gevraagde maatregel;
c) het voorwerp en de reden van het verzoek;

Behandeling van verzoeken
1.
De aangezochte autoriteit beantwoordt het verzoek om
bĳstand, binnen de grenzen van haar bevoegdheden en van
haar middelen, als handelde zĳ voor eigen rekening of op
verzoek van een andere autoriteit van dezelfde overeenkomstsluitende partĳ, door de informatie die haar reeds ter beschikking staat mee te delen en door het nodige onderzoek te
verrichten of te doen verrichten. Deze bepaling is ook van
toepassing op elke andere autoriteit tot welke de aangezochte
autoriteit krachtens dit protocol het verzoek richt indien zĳ
niet zelfstandig kan handelen.
2.
Aan verzoeken om bĳstand wordt voldaan overeenkomstig de wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen van de
aangezochte overeenkomstsluitende partĳ.
3.
Naar behoren gemachtigde ambtenaren van een overeenkomstsluitende partĳ kunnen, met instemming van de andere
overeenkomstsluitende partĳ en onder de voorwaarden die
laatstgenoemde stelt, in de kantoren van de aangezochte autoriteit of van een andere overeenkomstig lid 1 betrokken autoriteit aanwezig zĳn en informatie verkrĳgen die de verzoekende
autoriteit ter uitvoering van het bepaalde in dit protocol nodig
heeft met betrekking tot daden die met de douanewetgeving
strĳdige handelingen vormen dan wel kunnen vormen.
4.
Naar behoren gemachtigde ambtenaren van een overeenkomstsluitende partĳ kunnen, met instemming van de andere
overeenkomstsluitende partĳ en onder de voorwaarden die
laatstgenoemde stelt, aanwezig zĳn bĳ onderzoek dat op het
grondgebied van laatstgenoemde wordt verricht.
5.
Het antwoord op het verzoek om bĳstand wordt binnen
twee maanden na ontvangst ervan gegeven. Indien de
gevraagde autoriteit voorziet dat ze binnen deze periode niet
op het verzoek kan antwoorden, dan deelt zĳ de vragende
autoriteit mee wanneer zĳ op het verzoek zal kunnen
antwoorden.
Artikel 8
Vorm waarin de informatie dient te worden versterkt
1.
De aangezochte autoriteit deelt de resultaten van het
onderzoek schriftelĳk mee aan de verzoekende autoriteit,
samen met documenten, gewaarmerkte afschriften of andere ter
zake dienende voorwerpen.

d) de relevante wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen en
andere rechtsvoorschriften;

2.
Deze informatie kan worden meegedeeld met gebruikmaking van systemen voor automatische gegevensverwerking.

e) zo nauwkeurig en volledig mogelĳke informatie betreffende
de natuurlĳke personen of rechtspersonen waarop het
onderzoek betrekking heeft;

3.
De originelen van documenten worden slechts op
verzoek toegezonden wanneer gewaarmerkte afschriften ontoereikend blĳken. Deze originelen worden zo spoedig mogelĳk
geretourneerd.

f) een overzicht van de relevante feiten en het reeds verrichte
onderzoek.
3.
De verzoeken worden gesteld in een officiële taal van de
aangezochte autoriteit of in een voor deze autoriteit aanvaardbare taal. Dit vereiste is niet van toepassing op documenten die
het in lid 1 bedoelde verzoek vergezellen.
4.
Indien een verzoek niet in de hierboven omschreven
juiste vorm wordt gedaan, kan om correctie of aanvulling

Artikel 9
Gevallen waarin geen bĳstand behoeft te worden verleend
1.
De originelen van documenten worden slechts op
verzoek toegezonden wanneer gewaarmerkte afschriften ontoereikend blĳken. Deze originelen worden zo spoedig mogelĳk
geretourneerd:
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a) afbreuk kan doen aan de soevereiniteit van Chili of van een
lidstaat die op grond van dit protocol om bĳstand is
verzocht; of
b) de openbare orde, de staatsveiligheid of andere wezenlĳke
belangen in gevaar kan brengen, met name in de gevallen
bedoeld in artikel 10, lid 2; of
c) de schending inhoudt van een industrieel, een handels- of
een beroepsgeheim.
2.
De aangezochte autoriteit kan de bĳstand uitstellen op
grond van het feit dat deze een onderzoek, een gerechtelĳke
vervolging of een lopende procedure zou storen. In dat geval
raadpleegt de aangezochte autoriteit de verzoekende autoriteit
om na te gaan of de bĳstand kan worden verleend onder
voorbehoud van regelingen of voorwaarden die de aangezochte
autoriteit kan eisen.
3.
Wanneer de verzoekende autoriteit om een vorm van
bĳstand verzoekt die zĳ desgevraagd zelf niet zou kunnen
verlenen, vermeldt zĳ dit in haar verzoek. Het is dan aan de
aangezochte autoriteit om te bepalen hoe zĳ op een dergelĳk
verzoek zal reageren.
4.
In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen dienen het
besluit van de aangezochte autoriteit en de redenen die het
besluit ervoor verklaren, onverwĳld aan de verzoekende autoriteit te worden meegedeeld.
Artikel 10
Uitwisseling van informatie en vertrouwelĳkheid
1.
Alle informatie die in welke vorm dan ook op grond van
dit protocol wordt verstrekt, is vertrouwelĳk of bestemd voor
beperkte verspreiding, overeenkomstig de regels die bĳ elk van
de overeenkomstsluitende partĳen gelden. Zĳ valt onder de
geheimhoudingsplicht en geniet de bescherming waarin wordt
voorzien door de wetgeving terzake van de overeenkomstsluitende partĳ die de informatie heeft ontvangen, alsmede door de
overeenkomstige bepalingen die op de communautaire instanties van toepassing zĳn.
2.
Persoonsgegevens kunnen slechts worden uitgewisseld
indien de overeenkomstsluitende partĳ die ze zou ontvangen,
zich ertoe verbindt aan die gegevens een ten minste gelĳkwaardige bescherming te verlenen als die welke toepasselĳk is in de
overeenkomstsluitende partĳ die ze zou verstrekken. Met het
oog daarop verstrekken de overeenkomstsluitende partĳen
elkaar informatie over de door hen toegepaste normen, zo
nodig met inbegrip van de rechtsnormen van de lidstaten.
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einden wenst te gebruiken, dient zĳ de voorafgaande schriftelĳke instemming te krĳgen van de autoriteit die de informatie
heeft verstrekt. Het gebruik van die informatie is dan onderworpen aan de door deze autoriteit opgelegde beperkingen.
Artikel 11
Deskundigen en getuigen
Een ambtenaar van een aangezochte autoriteit kan worden
gemachtigd, binnen de grenzen van de hem verleende machtiging, als getuige of deskundige op te treden in gerechtelĳke of
administratieve procedures die betrekking hebben op aangelegenheden waarop dit protocol van toepassing is, en daarbĳ de
voor deze procedures noodzakelĳke voorwerpen, bescheiden of
gewaarmerkte afschriften van bescheiden voor te leggen. In de
convocatie dient uitdrukkelĳk te worden vermeld voor welke
gerechtelĳke of administratieve instantie de betrokken ambtenaar moet verschĳnen en over welk onderwerp en in welke
functie of hoedanigheid de ambtenaar zal worden gehoord.
Artikel 12
Kosten van de bĳstand
De overeenkomstsluitende partĳen eisen van elkaar geen terugbetaling voor uitgaven die bĳ de toepassing van het bepaalde in
dit protocol zĳn gemaakt, met uitzondering, in voorkomend
geval, van uitgaven voor deskundigen en getuigen, en uitgaven
voor tolken en vertalers die niet in overheidsdienst zĳn.
Artikel 13
Uitvoering
1.
De uitvoering van dit protocol wordt toevertrouwd aan
enerzĳds de douaneautoriteiten van Chili en anderzĳds aan de
bevoegde diensten van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen en, zo nodig, aan de douaneautoriteiten van
de lidstaten. Deze instanties stellen alle praktische maatregelen
en regelingen vast voor de toepassing van dit protocol, met
inachtneming van de vigerende voorschriften op met name het
gebied van de gegevensbescherming. Zĳ kunnen aan de
bevoegde instanties wĳzigingen voorstellen die volgens hen in
dit protocol moeten worden aangebracht.
2.
De overeenkomstsluitende partĳen plegen onderling
overleg en stellen elkaar in kennis van alle uitvoeringsbepalingen die overeenkomstig dit protocol worden vastgesteld. In
het bĳzonder wisselen zĳ ieder jaar onderling de lĳst uit van de
bevoegde autoriteiten die overeenkomstig dit protocol gemachtigd zĳn te interveniëren.

3.
Het gebruik van op grond van dit protocol verkregen
informatie bĳ gerechtelĳke of administratieve procedures die
worden ingesteld ingevolge de vaststelling van handelingen die
in strĳd zĳn met de douanewetgeving, wordt geacht plaats te
vinden ter uitvoering van dit protocol. De overeenkomstsluitende partĳen kunnen dan ook de overeenkomstig het bepaalde
in dit protocol verkregen informatie en geraadpleegde
bescheiden als bewĳsmateriaal gebruiken in hun processenverbaal, rapporten en getuigenverklaringen alsmede in gerechtelĳke procedures en tenlasteleggingen. De bevoegde autoriteit
die deze informatie heeft verstrekt of toegang tot de documenten heeft verschaft, wordt van dit gebruik in kennis gesteld.

— geen gevolgen hebben voor de verplichtingen van de overeenkomstsluitende partĳen op grond van andere internationale overeenkomsten of verdragen;

4.
De verkregen informatie wordt uitsluitend voor de in dit
protocol omschreven doeleinden gebruikt. Wanneer een overeenkomstsluitende partĳ dergelĳke gegevens voor andere doel-

— worden geacht een aanvulling te vormen op overeenkomsten betreffende wederzĳdse bĳstand die zĳn of kunnen
worden gesloten tussen afzonderlĳke lidstaten in Chili;

Artikel 14
Andere overeenkomsten
1.
Rekening houdend met de respectieve bevoegdheden van
de Europese Gemeenschap en van haar lidstaten, geldt voor de
bepalingen van dit protocol dat zĳ:
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— geen gevolgen hebben voor de communautaire bepalingen
betreffende de uitwisseling, tussen de bevoegde diensten
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de
douaneautoriteiten van de lidstaten, van eventueel voor de
Gemeenschap van belang zĳnde gegevens die verkregen zĳn
op de onder dit protocol vallende gebieden.
2.
Niettegenstaande de bepalingen van lid 1 hebben de
bepalingen van dit protocol voorrang op de bepalingen van
bilaterale overeenkomsten betreffende wederzĳdse bĳstand die
zĳn of kunnen worden gesloten tussen afzonderlĳke lidstaten

22.6.2001

en Chili voorzover de bepalingen van laatstgenoemde overeenkomsten onverenigbaar zĳn met die van dit protocol.
3.
Ten aanzien van vraagstukken in verband met de toepassing van dit protocol plegen de overeenkomstsluitende partĳen
overleg met elkaar om deze op te lossen in het kader van het
krachtens artikel bĳ artikel 35 van de kadersamenwerkingsovereenkomst ingestelde gemengde commissie.
4.
Er wordt een werkgroep ingesteld om de gemengde
commissie bĳ te staan bĳ het beheer van dit protocol.
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 mei 2001
tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het begrotingsjaar 2000 ingediende rekeningen
inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling
Garantie, gefinancierde uitgaven
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1192)
(2001/474/EG)
lidstaten van 16 oktober 1999 tot en met 15 oktober
2000 gedane uitgaven in aanmerking genomen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21
april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1287/95 (2), en met name op artikel 5, lid 2, onder b),

(3)

De termĳnen voor de indiening door de lidstaten bĳ de
Commissie van de documenten die zĳn bedoeld in
artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr.
729/70 en artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening
(EG) nr. 1258/1999 en in artikel 4, leden 1, 3 en 4, van
Verordening (EG) nr. 1663/95 van de Commissie van 7
juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het
EOGFL, afdeling Garantie (6), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2245/1999 (7), zĳn verstreken.

(4)

De Commissie heeft de meegedeelde gegevens geverifieerd en aan de lidstaten, vóór 31 maart 2001, de resultaten van de controles van deze informatie alsook de
eventuele aanpassingen meegedeeld.

(5)

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1663/95, wordt in het besluit tot goedkeuring van de rekeningen, zoals bedoeld in artikel 5, lid
2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 729/70 en artikel
7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1258/1999, onverminderd latere besluiten op grond van lid 2, onder c),
van artikel 5, en artikel 7, lid 4, van de respectieve
verordeningen, het bedrag vastgesteld van de uitgaven
die door elke lidstaat in het betreffende begrotingsjaar
zĳn verricht en die op basis van de in artikel 5, lid 1,
onder b), en artikel 6, lid 1, onder b), van voornoemde
verordeningen bedoelde rekeningen en van de verminderingen en opschortingen van voorschotten voor het
betrokken begrotingsjaar, met inbegrip van de in artikel
4, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 296/96
bedoelde verminderingen, als ten laste van het EOGFL,
afdeling Garantie, worden aangemerkt. Overeenkomstig
artikel 102 van het Financieel Reglement van 21
december 1977 van toepassing op de algemene begro-

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17
mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid (3), en met name op artikel 7, lid 3,
Na raadpleging van het Comité van het Fonds,
Overwegende hetgeen volgt:
De Commissie keurt de rekeningen goed van de in
artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 729/70
bedoelde betaalorganen, overeenkomstig artikel 5, lid 2,
onder b), van die verordening, en artikel 7, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 1258/1999, op basis van de door
de lidstaten ingediende jaarrekeningen, vergezeld van de
gegevens die nodig zĳn voor de goedkeuring daarvan,
alsmede van een verklaring inzake de volledigheid, de
juistheid en de waarheidsgetrouwheid van de ingediende
rekeningen, en de door de verklarende instanties opgestelde rapporten.

(1)

Op grond van artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr.
296/96 van de Commissie van 16 februari 1996 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de
maandelĳkse boeking van de uit de afdeling Garantie
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven, alsmede de
vastlegging van bepaalde uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad (4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2785/2000 (5),
worden voor het begrotingsjaar 2000 de door de

(2)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

94 van 28.4.1970, blz. 13.
125 van 8.6.1995, blz. 1.
160 van 26.6.1999, blz. 103.
39 van 17.2.1996, blz. 5.
323 van 20.12.2000, blz. 3.

(6) PB L 158 van 8.7.1995, blz. 6.
(7) PB L 273 van 23.10.1999, blz. 5.
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ting van de Europese Gemeenschappen (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr.
2673/1999 (2), wordt het resultaat van de goedkeuringsbeschikking, namelĳk het eventuele verschil tussen het
totaal van de op grond van de artikelen 100 en 101
voor het betrokken begrotingsjaar in aanmerking
genomen uitgaven en het totaal van de bĳ deze beschikking door de Commissie goedgekeurde uitgaven, als
meer- of minderuitgave onder een apart artikel geboekt.

(6)

(7)

(8)

Voor sommige betaalorganen kan de Commissie, aan de
hand van de jaarrekeningen en de begeleidende documenten, een besluit nemen over de volledigheid, de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van de door de betaalorganen ingediende rekeningen. Gezien de uitgevoerde
verificaties vervullen niet alle rekeningen deze voorwaarde en worden derhalve de betreffende uitgaven niet
als declarabel bĳ het EOGFL, afdeling Garantie, in
aanmerking genomen. Bĳlage I geeft voor elke lidstaat
een overzicht van de goedgekeurde bedragen. Een meer
gedetailleerde weergave van deze bedragen is weergegeven in het samenvattend rapport dat gelĳktĳdig met
onderhavige beschikking ter kennis is gebracht aan het
Comité van het Fonds.

In het licht van de uitgevoerde controles en de informatie aangeleverd door sommige andere betaalorganen
is additioneel onderzoek vereist en kunnen derhalve de
jaarrekeningen voor de betreffende betaalorganen niet bĳ
deze beschikking worden goedgekeurd. Bĳlage II bevat
een overzicht van de betrokken betaalorganen.

Artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 296/96 in
samenhang met artikel 14 van Verordening (EG) nr.
2040/2000 van de Raad van 26 september 2000 betreffende de begrotingsdiscipline (3), voorziet dat, wanneer
een lidstaat uitgaven na de voorgeschreven termĳn
betaalt, de betrokken voorschotten op de in rekening
gebrachte uitgaven worden verminderd. Op grond van
artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 296/96 moet
evenwel rekening worden gehouden met de eventuele
overschrĳdingen in de maanden september en oktober
bĳ het geven van de beschikking tot goedkeuring van de
rekeningen, tenzĳ deze overschrĳdingen kunnen worden
geconstateerd voordat de laatste voorschottenbeschikking van het begrotingsjaar wordt gegeven. Een deel van
de door sommige lidstaten in voornoemde periode
aangegeven uitgaven, en voor die maatregelen waarvoor
de Commissie de verzachtende omstandigheden niet
heeft aanvaard, is na de voorgeschreven termĳn verricht.
Bĳ deze beschikking moet derhalve over de betrokken
verminderingen worden beslist. Op grond van artikel 5,
lid 2, onder c), van Verordening (EEG) nr. 729/70 en
artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1258/1999, zal
later over deze verminderingen en alle eventuele andere
uitgaven welke na de voorgeschreven termĳn zĳn
verricht, een besluit worden genomen waarbĳ de definitief aan communautaire financiering te onttrekken
uitgaven worden vastgesteld.

(1) PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1.
(2) PB L 326 van 18.12.1999, blz. 1.
(3) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 27.
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(9)

De Commissie heeft, op grond van artikel 13 van
Beschikking 94/729/EG van de Raad van 31 oktober
1994 betreffende de begrotingsdicipline (4), artikel 14
van Verordening (EG) nr. 2040/2000 en artikel 4, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 296/96, sommige maandelĳkse voorschotten op de in rekening gebrachte uitgaven
voor het begrotingsjaar 2000 verminderd of geschorst
en gaat bĳ deze beslissing over tot de verminderingen
voorzien bĳ artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr.
296/96. Uit hoofde van het voorafgaande zullen, om
een voortĳdige of een tĳdelĳke terugbetaling van de
betrokken bedragen te vermĳden, deze als niet erkend
worden beschouwd voor deze beslissing, en zulks onder
voorbehoud van later onderzoek in het kader van artikel
5, lid 2, onder c), van Verordening (EEG) nr. 729/70 en
artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1258/1999.

(10)

Artikel 7, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
1663/95 bepaalt dat bedragen die, overeenkomstig het
besluit tot goedkeuring van de rekeningen bedoeld in de
eerste alinea, door of aan elke lidstaat moeten worden
betaald, in mindering komen op de voorschotten betaald
gedurende het financiële jaar in kwestie, i.c. 2000, voor
uitgaven erkend voor dat jaar in overeenstemming met
de eerste alinea. Zulke bedragen worden afgetrokken van
of toegevoegd aan de voorschotten op de uitgaven van
de tweede maand na de maand waarin het besluit tot
goedkeuring van de rekeningen is vastgesteld. Bĳlage II
geeft een overzicht van de goedgekeurde bedragen per
lidstaat.

(11)

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), laatste alinea,
van Verordening (EEG) nr. 729/70, artikel 7, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 1258/1999 en artikel 7, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1663/95, neemt deze op basis van
boekhoudkundige informatie gegeven beschikking niet
weg dat de Commissie later besluiten kan nemen waarbĳ
niet overeenkomstig de communautaire voorschriften
verrichte uitgaven van communautaire financiering
worden uitgesloten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Met uitzondering van de betaalorganen vermeld in artikel 2,
worden bĳ deze beschikking de voor het begrotingsjaar 2000
door de betaalorganen van de lidstaten ingediende rekeningen
inzake de door het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde
uitgaven, goedgekeurd. De aan iedere lidstaat terug te vorderen
of te betalen bedragen overeenkomstig deze beschikking zĳn
aangegeven in bĳlage I.
Artikel 2
Voor het financiële jaar 2000 worden de rekeningen van de
betaalorganen weergegeven in bĳlage II uitgesloten van deze
beschikking en zullen deel uit maken van een toekomstige
beschikking in het kader van de vaststelling van de rekeningen.
(4) PB L 293 van 12.11.1994, blz. 14.
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Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 8 mei 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

L 167/29

L 167/30

BĲLAGE I
Goedkeuring van de jaarrekeningen van de betaalorganen
Begrotingsjaar 2000
Bedrag terug te vorderen van of te betalen aan de lidstaat in nationale valuta

NL

Uitgaven voor het begrotingsjaar 2000 voor de betaalorganen
waarvan de jaarrekeningen worden
Lidstaat

uitgesteld

= uitgaven gedeclareerd
in de jaardeclaratie

= totaal van de uitgaven
in de maandelĳkse declaraties

a

b

Totaal a + b

Verminderingen
en schorsingen voor het
volledige begrotingsjaar

Totaal inclusief
de verminderingen
en de schorsingen

Voorschotten gestort
aan de lidstaat ten laste
van het begrotingsjaar

Bedrag terug
te vorderen van (–)
of betaalbaar aan (+)
de lidstaat

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e–f

1 018 678 799,26

0,00

1 018 678 799,26

0,00

1 018 678 799,26

1 018 678 799,57

– 0,31

BE

38 533 547 541,00

0,00

38 533 547 541,00

– 956 071,00

38 532 591 470,00

38 509 213 253,00

23 378 217,00

DE

11 087 837 848,33

0,00

11 087 837 848,33

– 175 918,00

11 087 661 930,33

11 090 397 880,31

– 2 735 949,98

DK

9 973 480 387,25

0,00

9 973 480 387,25

– 226 961 687,66

9 746 518 699,59

9 746 518 699,59

0,00

ES

100 232 972 425,00

811 730 343 369,00

911 963 315 794,00

– 1 349 447 322,00

910 613 868 472,00

911 114 796 786,00

– 500 928 314,00

FI

4 325 759 146,21

0,00

4 325 759 146,21

– 16 221,24

4 325 742 924,97

4 325 838 465,82

– 95 540,85

FR

59 029 243 485,38

0,00

59 029 243 485,38

– 5 413 288,88

59 023 830 196,50

59 045 641 935,13

– 21 811 738,63

GR

0,00

889 719 853 835,00

889 719 853 835,00

– 28 084 903 742,00

861 634 950 093,00

861 634 816 581,00

133 512,00

IE

1 324 188 999,60

0,00

1 324 188 999,60

– 171 166,29

1 324 017 833,31

1 324 137 087,23

– 119 253,92

IT (*)

5 451 554 283,64

0,00

5 451 554 283,64

– 390 095 793,36

5 061 458 490,28

5 031 866 320,07

29 592 170,21

832 474 469,00

0,00

832 474 469,00

0,00

832 474 469,00

832 474 469,00

0,00

NL

3 099 027 835,42

0,00

3 099 027 835,42

– 55 910,47

3 098 971 924,95

3 097 107 035,74

1 864 889,21

PT

135 029 932 852,00

0,00

135 029 932 852,00

– 4 301 296 642,00

130 728 636 210,00

130 713 479 798,00

15 156 412,00

SE

6 796 940 721,36

0,00

6 796 940 721,36

0,00

6 796 940 721,36

6 796 940 721,36

0,00

UK

2 492 692 582,02

0,00

2 492 692 582,02

– 64 846,52

2 492 627 735,50

2 501 771 584,05

– 9 143 848,55

LU
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AT (*)

goedgekeurd

(*) Voor Oostenrĳk en Italië zĳn alle cĳfers in euro. Voor andere lidstaten zĳn alle cĳfers in nationale valuta.
(1) Voor de berekening van het bedrag dat dient te worden teruggevorderd van of betaalbaar is aan de lidstaat is het in overweging genomen bedrag, ofwel het totaal van de jaardeclaratie voor de goedgekeurde jaarrekeningen (kolom a) ofwel, het
totaal van de uitgaven in de maandelĳkse declaraties voor de uitgestelde uitgaven (kolom b).
(2) De in aanmerking genomen verminderingen en schorsingen zĳn deze in rekening gebracht binnen het systeem van de voorschotten, vermeerderd met ondermeer de correcties ten gevolge van het niet naleven van de betaaltermĳnen vastgesteld
in de maanden september en oktober 2000.
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BĲLAGE II
Goedkeuring van de jaarrekeningen van de betaalorganen
Begrotingsjaar 2000
Lĳst van betaalorganen waarvan de jaarrekeningen worden uitgesloten en die zullen deel uitmaken van een
latere beschikking
Lidstaat

Betaalorgaan

Spanje

Andalucía

Spanje

Aragón

Spanje

Asturias

Spanje

Canarias

Spanje

Cantabria

Spanje

Castilla-La Mancha

Spanje

Castilla y León

Spanje

Cataluña

Spanje

Extremadura

Spanje

Galicia

Spanje

La Rioja

Spanje

Madrid

Spanje

Murcia

Spanje

Navarra

Spanje

País Vasco

Spanje

Valencia

Griekenland

Gedidagep

L 167/31

L 167/32

NL
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 juni 2001
met betrekking tot de inventaris van het productiepotentieel voor wĳn die Italië heeft ingediend
op grond van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1581)
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(2001/475/EG)
aanzien van genoemde punten alle vrĳheid van beslissing behoudt.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening van de
wĳnmarkt (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2826/
2000 (2), en met name op artikel 23, lid 4,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is
bepaald dat een inventaris van het productiepotentieel
voor wĳn moet worden ingediend. Deze inventaris moet
worden ingediend voordat maatregelen voor legalisatie
van illegaal beplante oppervlakten worden genomen, de
aanplantrechten worden verhoogd, en steun wordt
verleend voor herstructurering en omschakeling.
In artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1227/2000 van
de Commissie van 31 mei 2000 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelĳke ordening van de wĳnmarkt, inzonderheid met
betrekking tot het productiepotentieel (3), is gedetailleerd
bepaald welke gegevens in de inventaris moeten worden
verstrekt.
Italië heeft de Commissie in brieven van 31 juli 2000,
28 september 2000, 20 november 2000, 18 december
2000, 12 en 29 januari 2001, 10, 13, 23 en 24 april
2001, en in de brief van 2 mei 2001, de in artikel 16
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde gegevens
verstrekt. Op grond van onderzoek van deze gegevens
kan derhalve worden geconstateerd dat Italië voor de in
artikel 1 genoemde regio's de inventaris van het productiepotentieel heeft opgesteld.
Deze beschikking betekent niet dat de Commissie erkent
dat de in de inventaris verstrekte gegevens juist zĳn en
evenmin dat de in de inventaris bedoelde wetgeving in
overeenstemming is met het recht van de Gemeenschap.
Deze beschikking laat onverlet dat de Commissie ten

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
(2) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2.
(3) PB L 143 van 16.6.2000, blz. 1.

Artikel 1
De Commissie constateert dat Italië voor de hieronder
genoemde regio's en autonome provincies de in artikel 16 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde inventaris van het
productiepotentieel van wĳn heeft opgesteld:
1. Abruzzo

12. Piemonte

2. Basilicata

13. Puglia

3. Calabria

14. Sardegna

4. Campania

15. Sicilia

5. Emilia-Romagna

16. Toscana

6. Friuli-Venezia Giulia

17. Trento

7. Lazio

18. Umbria

8. Liguria

19. Veneto

9. Lombardia

20. Valle d'Aosta

10. Marche

21. Bolzano.

11. Molise
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.
Gedaan te Brussel, 12 juni 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1189/2001 van de Commissie van 15 juni 2001 tot vaststelling van de
invoerrechten in de sector granen
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 161 van 16 juni 2001)
Op bladzĳde 36, bĳlage I, GN-code 1001 90 99, zachte tarwe van gemiddelde kwaliteit, in de laatste kolom:
in plaats van: „14,17”
te lezen:

„4,17”.

L 167/33

L 167/34
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Rectificatie op het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 26 april 2001 betreffende een geautomatiseerd
trans-Europees „Real-Time” brutovereveningssysteem (TARGET) (ECB/2001/3)
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 140 van 24 mei 2001)
In de volledige wetstekst en de bĳlagen:
in plaats van: „Target”
te lezen:

„TARGET”.

Artikel 3 d) 1:
in plaats van: „TARGET als geheel is gesloten op zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrĳdag (conform de voor de
zetel van de ECB toepasselĳke kalender), Paasmaandag (conform de voor de zetel van de ECB toepasselĳke
kalender), 1 mei (Dag van de Arbeid), Eerste Kerstdag en op 26 december.”
te lezen:

„TARGET als geheel is gesloten op zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrĳdag (conform de voor de
zetel van de ECB toepasselĳke kalender), Paasmaandag (conform de voor de zetel van de ECB toepasselĳke
kalender), 1 mei (Dag van de Arbeid), Eerste Kerstdag en op 26 december en in het jaar 2001 ook op 31
december.”.

Bĳlage I, tweede kolom, zevende regel:
in plaats van: „Sistema di regolamento lordo (BI-REL)”
te lezen:

„Sistema di regolamento lordo BI-REL”.
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