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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1875/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 september 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 26 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 september 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 25 september 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
999
052
064
388
512
524
528
999
052
400
999
060
388
400
508
512
528
800
804
999
052
999
052
624
999
052
060
064
066
624
999

60,8
60,8
107,4
107,4
90,5
90,5
75,2
71,5
64,3
65,9
49,7
54,2
63,5
70,8
175,5
123,2
40,9
67,6
67,4
70,2
87,3
42,0
179,1
91,5
80,8
108,3
108,3
121,1
144,0
132,6
64,8
58,2
44,7
65,7
202,9
87,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

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

RAAD
BESLUIT Nr. 3/2001 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-LITOUWEN
van 19 juli 2001
tot vaststelling van de financiële bĳdrage van Litouwen voor de deelname aan de programma's
Socrates II en Jeugd in de jaren 2001 tot en met 2006
(2001/701/EG)
programma Jeugd vastgesteld; dat besluit is van toepassing voor de duur van dit programma.

DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Europaovereenkomst waarbĳ een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzĳds, en de Republiek Litouwen, anderzĳds (1), en met name op artikel 110,

(3)

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bĳ Besluit nr. 3/2000 van de Associatieraad EULitouwen van 28 september 2000 (2) zĳn de voorwaarden voor de deelname van Litouwen aan de tweede
fase van de programma's Leonardo da Vinci en Socrates
vastgesteld; dat besluit is van toepassing voor de duur
van deze programma's.
Bĳ Besluit nr. 4/2000 van de Associatieraad EULitouwen van 13 december 2000 (3) zĳn de voorwaarden voor de deelname van Litouwen aan het

In bĳlage II, punt 2, van Besluit nr. 3/2000 en in bĳlage
II, punt 1, van Besluit nr. 4/2000 staat vermeld dat de
door Litouwen aan de begroting van de Europese Unie te
betalen bĳdrage voor deelname aan deze programma's in
de jaren 2001 tot en met 2006 in de loop van het jaar
2000 door de Associatieraad wordt vastgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1
De bĳdrage van Litouwen aan de begroting van de Europese
Unie voor deelname aan het programma Socrates II in de jaren
2001 tot en met 2006 bedraagt:
(in EUR)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 490 000

1 527 000

1 562 000

1 605 000

1 654 000

1 717 000

Artikel 2
De bĳdrage van Litouwen aan de begroting van de Europese Unie voor deelname aan het programma Jeugd
in de jaren 2001 tot en met 2006 bedraagt:
(in EUR)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

643 000

682 000

722 000

757 000

794 000

843 000

(1) PB L 51 van 20.2.1998, blz. 3.
(2) PB L 273 van 26.10.2000, blz. 32.
(3) PB L 10 van 13.1.2001, blz. 56.
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Artikel 3
Onderstaand schema geeft de benodigde Phare-middelen weer:
— voor de bĳdrage aan het programma Socrates II: jaarlĳks de volgende bedragen:
(in EUR)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

720 000

739 000

756 000

778 000

802 000

834 000

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

2002

2003

2004

2005

2006

312 000

332 000

352 000

369 000

388 000

412 000

Het resterende gedeelte van Litouwens bĳdrage wordt met middelen uit de Litouwse nationale begroting
gedekt.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring door de Associatieraad.
Gedaan te Brussel, 19 juli 2001.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
Α. VALIONIS
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BESLUIT Nr. 3/2001 VAN DE ASSOCIATIERAAD EG-BULGARĲE
van 25 juli 2001
tot vaststelling van de financiële bĳdrage van Bulgarĳe voor de deelname aan het programma
Socrates II in de jaren 2001 tot en met 2006
(2001/702/EG)
DE ASSOCIATIERAAD,

(2)

Gelet op het Aanvullend Protocol bĳ de Europaovereenkomst
waarbĳ een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzĳds, en de Republiek Bulgarĳe, anderzĳds, betreffende de deelname van
Bulgarĳe aan de communautaire programma's (1), en met name
op de artikelen 1 en 2,

BESLUIT:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In bĳlage II, punt 2, van Besluit nr. 3/2000 staat vermeld
dat de door Bulgarĳe aan de begroting van de Europese
Unie te betalen bĳdrage voor deelname aan dit
programma in de jaren 2001 tot en met 2006 in de
loop van het jaar 2000 door de Associatieraad wordt
vastgesteld,

Bĳ Besluit nr. 3/2000 van de Associatieraad EGBulgarĳe (2) zĳn de voorwaarden voor de deelname van
Bulgarĳe aan de tweede fase van de programma's
Leonardo da Vinci en Socrates vastgesteld; dat besluit is
van toepassing voor de duur van deze programma's.

Artikel 1
De bĳdrage van Bulgarĳe aan de begroting van de Europese
Unie voor deelname aan het programma Socrates II in de jaren
2001 tot en met 2006 bedraagt:
(in EUR)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4 594 000

4 712 000

4 821 000

4 957 000

5 111 000

5 310 000

Artikel 2
Onderstaand schema geeft de benodigde Phare-middelen weer:
— voor de bĳdrage aan het programma Socrates II: jaarlĳks de volgende bedragen:
(in EUR)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

4 044 000

3 730 000

3 340 000

3 190 000

3 037 000

2 630 000

Het resterende gedeelte van Bulgarĳes bĳdrage wordt met middelen uit de Bulgaarse nationale begroting
gedekt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring door de Associatieraad.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
L. MICHEL

(1) PB L 317 van 30.12.1995, blz. 25.
(2) PB L 248 van 3.10.2000, blz. 23.
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EUROPESE CENTRALE BANK
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 13 september 2001
houdende de vaststelling van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten
buiten het eurogebied
(ECB/2001/8)
(2001/703/EG)
jetten aan andere kredietinstellingen, ook kunnen
worden gebruikt voor de omschakeling op de chartale
euro, en daarmee kunnen bĳdragen aan de soepele overschakeling op eurobankbiljetten; bevoorrading vooraf
van deze instellingen, en de eropvolgende verdere
bevoorrading vooraf van andere kredietinstellingen
buiten het eurogebied, dienen daarom onder bepaalde
voorwaarden te worden toegestaan.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 106, lid 1, en op artikel 16 van
de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van
de Europese Centrale Bank,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr.
974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering
van de euro (1) „brengen de Europese Centrale Bank
(ECB) en de centrale banken van de deelnemende
lidstaten vanaf 1 januari 2002 in euro luidende bankbiljetten in omloop”.
Richtsnoer ECB/2001/1 van 10 januari 2001 houdende
de vaststelling van overgangsbepalingen inzake de
omschakeling op de chartale euro in 2002 (2) staat
bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten toe aan
kredietinstellingen die onder bepaalde voorwaarden in
aanmerking komen voor het uitvoeren van monetaire
beleidstransacties van het Eurosysteem. Verder staat het
richtsnoer in beperkte mate verdere bevoorrading vooraf
toe van i) kredietinstellingen buiten het eurogebied die
dochterondernemingen zĳn van kredietinstellingen wier
voornaamste bedrĳfsactiviteit in het eurogebied wordt
uitgeoefend; en van ii) andere kredietinstellingen zonder
statutaire zetel of hoofdzetel in het eurogebied.

(3)

Bevoorrading vooraf van centrale banken buiten het
eurogebied zou kunnen bĳdragen tot een soepele
omschakeling op eurobankbiljetten; bevoorrading vooraf
van centrale banken buiten het eurogebied, en de eropvolgende verdere bevoorrading vooraf van kredietinstellingen door de banken in hun respectieve rechtsgebied,
dienen daarom onder bepaalde voorwaarden te worden
toegestaan.

(4)

Daarnaast zouden de bestaande distributiekanalen van
kredietinstellingen buiten het eurogebied die gespecialiseerd zĳn in de grootschalige distributie van bankbil-

(1) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.
(2) PB L 55 van 24.2.2001, blz. 80.

(5)

Teneinde te voldoen aan artikel 10 van Verordening (EG)
nr. 974/98, dienen bevoorrading vooraf, en de eropvolgende verdere bevoorrading vooraf van derden, niet te
leiden tot het vervroegd in omloop brengen van eurobankbiljetten onder het grote publiek; bĳgevolg moeten
de voorwaarden voor bevoorrading vooraf van centrale
banken buiten het eurogebied en van kredietinstellingen
buiten het eurogebied die gespecialiseerd zĳn in de
grootschalige distributie van bankbiljetten aan andere
kredietinstellingen, bepaalde beperkingen bevatten om te
voorkomen dat eurobankbiljetten vóór 1 januari 2002
in omloop worden gebracht.

(6)

De bevoorrading vooraf van centrale banken buiten het
eurogebied en kredietinstellingen buiten het eurogebied
die gespecialiseerd zĳn in de grootschalige distributie
van bankbiljetten aan andere kredietinstellingen, houdt
financiële risico's in voor de nationale centrale banken
(NCB's) die de bevoorrading vooraf uitvoeren; bĳgevolg
moeten zowel centrale banken als gespecialiseerde
kredietinstellingen de betreffende verstrekkende NCB
onderpand verschaffen, dat in euro zal luiden tenzĳ
anders wordt overeengekomen.

(7)

Centrale banken buiten het eurogebied en kredietinstellingen buiten het eurogebied die gespecialiseerd zĳn in
de grootschalige distributie van bankbiljetten aan andere
kredietinstellingen, zĳn geen tegenpartĳ bĳ transacties
van het Eurosysteem en moeten daarom de betaling van
de vooraf verstrekte bedragen effectueren op de eerste
werkdag van 2002.

26.9.2001
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(9)

(10)
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De in dit richtsnoer vastgelegde voorwaarden met
betrekking tot de bevoorrading vooraf en de eropvolgende verdere bevoorrading vooraf van derden moeten
worden opgenomen in de juridische documentatie van
de NCB's die wordt afgesloten met de ontvangende
centrale banken buiten het eurogebied en gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied. Voor
coördinatiedoeleinden dient de ECB op de hoogte te
worden gesteld van verzoeken om bevoorrading vooraf,
vooraleer op deze verzoeken een beslissing wordt
genomen.
Erkend wordt dat, terwĳl de primaire bevoegdheid voor
het opzetten van de regeling voor het uitgeven van
euromunten bĳ de deelnemende lidstaten ligt, de NCB's
een essentiële rol hebben bĳ de distributie van euromunten. Het wordt daarom aanbevolen dat de NCB's de
bepalingen van dit richtsnoer toepassen op euromunten.
Deze toepassing is aanvullend van aard en vindt alleen
plaats binnen het door de bevoegde nationale overheid
vastgestelde kader; in dit verband zĳ vermeld dat Verordening (EG) nr. 974/98 en met name artikel 11 daarvan
in ieder geval van toepassing zĳn.
Overeenkomstig de artikelen 12.1 en 14.3 van de
statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en
van de Europese Centrale Bank vormen de richtsnoeren
van de ECB een integrerend onderdeel van het Gemeenschapsrecht,

L 257/7

— „centrale banken buiten het eurogebied”: centrale banken en
monetaire autoriteiten van niet-deelnemende lidstaten,
alsook van derde landen;
— „bevoorrading vooraf”: het verstrekken van eurobankbiljetten door de NCB's aan centrale banken buiten het eurogebied, alsook aan gespecialiseerde kredietinstellingen
buiten het eurogebied tussen 1 en 31 december 2001;
— „verdere bevoorrading vooraf”: het verstrekken van eurobankbiljetten door centrale banken buiten het eurogebied of
door gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied aan kredietinstellingen tussen 1 en 31 december 2001.

Artikel 2

Bevoorrading vooraf van centrale banken buiten het eurogebied
De NCB's hebben het recht centrale banken buiten het eurogebied vooraf te bevoorraden met eurobankbiljetten, mits de
contractuele regelingen met de NCB's de volgende voorwaarden
bevatten:
a) centrale banken buiten het eurogebied mogen pas vanaf 1
december 2001 vooraf worden bevoorraad;
b) centrale banken buiten het eurogebied brengen vooraf
verstrekte eurobankbiljetten niet in omloop vóór 1 januari
2002, 00.00 uur plaatselĳke tĳd;

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

d) centrale banken buiten het eurogebied effectueren de betaling van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten op 2 januari
2002;

Definities
Voor de toepassing van dit richtsnoer wordt verstaan onder:
— „kredietinstellingen”: instellingen zoals gedefinieerd in
artikel 1, lid 1, van Richtlĳn 2000/12/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de
toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen (1), gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/
28/EG (2);
— „gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied”:
kredietinstellingen i) zonder statutaire zetel of hoofdzetel in
het eurogebied; ii) die gespecialiseerd zĳn in de grootschalige distributie van bankbiljetten aan andere kredietinstellingen;
— „nationale centrale bank” (NCB): de nationale centrale bank
van een lidstaat in het eurogebied;
— „eurogebied”:
lidstaten;

het

grondgebied

(1) PB L 126 van 26.5.2000, blz. 1.
(2) PB L 275 van 27.10.2000, blz. 37.

c) centrale banken buiten het eurogebied slaan de vooraf
verstrekte eurobankbiljetten die eigendom blĳven van de
betreffende verstrekkende NCB, veilig op om diefstal, roof
of beschadiging te voorkomen en zorgen voor dekking van
ten minste deze risico's door passende verzekeringen af te
sluiten of door andere passende middelen;

van

de

deelnemende

e) centrale banken buiten het eurogebied verschaffen
voldoende onderpand aan de NCB's vanaf het tĳdstip van de
bevoorrading vooraf en ten bedrage van de vooraf
verstrekte eurobankbiljetten. Dergelĳk onderpand wordt
verschaft via repo- of pandovereenkomsten en luidt in euro,
tenzĳ anders wordt overeengekomen. Liquide middelen in
de vorm van een deposito of in een andere door de NCB's
passend geachte vorm kunnen ook als onderpand dienen.
Tot de algehele en behoorlĳke effectuering van de betaling
door de centrale banken buiten het eurogebied aan de
betreffende NCB worden voldoende activa als onderpand
aangehouden;
f) centrale banken buiten het eurogebied mogen alleen kredietinstellingen met hoofdzetel of statutaire zetel in hun rechtsgebied verder vooraf bevoorraden met eurobankbiljetten.
Deze verdere bevoorrading vooraf vindt plaats onder de
volgende voorwaarden:
— verdere bevoorrading vooraf is pas mogelĳk vanaf 1
december 2001,
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— op hun beurt mogen de ontvangende kredietinstellingen
vóór 1 januari 2002, 00.00 uur plaatselĳke tĳd, derden
niet verder vooraf bevoorraden, noch anderszins verder
vooraf verstrekte bankbiljetten van de hand doen,

buiten het eurogebied vooraf te bevoorraden met eurobankbiljetten, mits de contractuele regelingen met de NCB's de
volgende minimumvoorwaarden bevatten;

— de ontvangende kredietinstellingen slaan de verder
vooraf verstrekte eurobankbiljetten veilig op om diefstal,
roof of beschadiging te voorkomen en zorgen voor
dekking van deze risico's door passende verzekeringen
af te sluiten of door andere passende middelen,

a) bevoorrading vooraf van gespecialiseerde kredietinstellingen
buiten het eurogebied is pas mogelĳk vanaf 1 december
2001; de bedoelde gespecialiseerde kredietinstellingen
brengen vooraf verstrekte eurobankbiljetten niet in omloop
vóór 1 januari 2002, 00.00 uur plaatselĳke tĳd;

— centrale banken buiten het eurogebied hebben te allen
tĳde het recht audits en inspecties van de verder vooraf
verstrekte eurobankbiljetten uit te voeren, alsook van de
nakoming van de twee in dit richtsnoer vervatte voorwaarden betreffende het niet van de hand doen en veilig
opslaan van de eurobankbiljetten,

b) de gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied
slaan de vooraf verstrekte eurobankbiljetten veilig op om
diefstal, roof of beschadiging te voorkomen en zorgen voor
dekking van deze risico's door ten minste passende verzekeringen af te sluiten of door andere passende middelen;

— de ontvangende kredietinstellingen nemen passende
maatregelen tegen het witwassen van geld in verband
met verder vooraf verstrekte eurobankbiljetten,

c) gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied
effectueren de betaling van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten op 2 januari 2002;

— in de door de centrale banken buiten het eurogebied met
de ontvangende kredietinstellingen getroffen wettelĳke
of contractuele regelingen worden aan de laatste boetes
opgelegd ten bedrage van 10 % van de waarde van de
verder vooraf verstrekte eurobankbiljetten ingeval een of
meer van de bovengenoemde verplichtingen niet
worden nagekomen. De bedoelde wettelĳke of contractuele regelingen geven de bestemming van deze boetes
aan, die betaald worden aan de betreffende verstrekkende centrale bank buiten het eurogebied en door de
laatste naar de betreffende verstrekkende NCB worden
overgemaakt;
g) centrale banken buiten het eurogebied verschaffen verstrekkende NCB's op verzoek informatie over de identiteit van de
door hen verder vooraf bevoorrade klanten, alsook over de
bedragen van de aan elke individuele klant verder vooraf
verstrekte bankbiljetten. NCB's behandelen dergelĳke informatie vertrouwelĳk en gebruiken de informatie alleen om te
controleren of de centrale banken buiten het eurogebied
voldoen aan hun contractuele verplichtingen jegens de
betreffende verstrekkende NCB;
h) in ieder geval wordt van centrale banken buiten het eurogebied geëist dat ze passende maatregelen nemen tegen het
witwassen van geld in verband met vooraf verstrekte eurobankbiljetten.

Artikel 3

Bevoorrading vooraf van gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied

NCB's hebben het recht gespecialiseerde kredietinstellingen

d) vanaf het tĳdstip van de bevoorrading vooraf en ten bedrage
van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten verschaffen de
gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied
voldoende onderpand aan de NCB's. Dergelĳk onderpand
wordt verschaft via repo- of pandovereenkomsten en luidt
in euro, tenzĳ anders wordt overeengekomen. Liquide
middelen in de vorm van een deposito of in een andere
door de NCB's passend geachte vorm kunnen ook als onderpand dienen. Tot de algehele en behoorlĳke effectuering van
de betaling door de betreffende kredietinstellingen buiten
het eurogebied aan de betreffende NCB worden voldoende
activa als onderpand aangehouden;
e) gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied
moeten verstrekkende NCB's op verzoek informatie
verstrekken over de identiteit van door hen verder vooraf
bevoorrade klanten, alsook over de bedragen van aan elke
individuele klant verder vooraf verstrekte bankbiljetten.
NCB's behandelen dergelĳke informatie vertrouwelĳk en
gebruiken de informatie alleen om te controleren of de
gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied
voldoen aan hun contractuele verplichtingen jegens de
betreffende verstrekkende NCB. In ieder geval wordt door de
betreffende verstrekkende NCB van gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied geëist dat ze passende
maatregelen nemen tegen het witwassen van geld in
verband met vooraf verstrekte eurobankbiljetten;
f) gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied
zĳn gehouden tot betaling van boetes ten bedrage van 10 %
van de waarde van de vooraf verstrekte eurobankbiljetten
indien zĳ zelf of de door hen overeenkomstig punt g) hierna
verder vooraf te bevoorraden kredietinstellingen niet
voldoen aan een of meer van de in dit artikel vastgelegde
verplichtingen. Deze boetes zĳn verschuldigd aan de betreffende verstrekkende NCB;
g) gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied
hebben het recht andere kredietinstellingen buiten het eurogebied onder de volgende voorwaarden verder vooraf te
bevoorraden met eurobankbiljetten:
— verdere bevoorrading vooraf is pas mogelĳk vanaf 1
december 2001,
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— gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied staan ervoor in dat de hun vooraf verstrekte eurobankbiljetten niet vóór 1 januari 2002, 00.00 uur plaatselĳke tĳd, door de ontvangende, door hen verder
vooraf te bevoorraden, kredietinstellingen in omloop
worden gebracht,
— de ontvangende kredietinstellingen slaan de verder
vooraf verstrekte eurobankbiljetten veilig op om diefstal,
roof of beschadiging te voorkomen en zorgen voor
dekking van deze risico's door ten minste passende
verzekeringen af te sluiten of door andere passende
middelen,
— van de ontvangende kredietinstellingen buiten het eurogebied wordt geëist dat ze passende maatregelen nemen
tegen het witwassen van geld in verband met verder
vooraf verstrekte eurobankbiljetten,
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Artikel 4

Verstrekken van informatie aan de ECB en aanbeveling
met betrekking tot euromunten
1.
NCB's stellen de ECB in kennis van elk individueel
verzoek tot bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten dat zĳ
ontvangen van centrale banken buiten het eurogebied of van
gespecialiseerde kredietinstellingen buiten het eurogebied, en
van hun voornemen in verband met een dergelĳk verzoek
alvorens er een beslissing over te nemen. NCB's stellen de ECB
vervolgens in kennis van een dergelĳke beslissing wanneer die
afwĳkt van de eerder aan de ECB verstrekte informatie.
2.
De NCB's wordt aanbevolen de bepaling van dit richtsnoer toe te passen op euromunten tenzĳ anders bepaald wordt
binnen het door de bevoegde nationale autoriteiten vastgestelde
kader.
Artikel 5
Slotbepalingen

— in de contractuele regelingen die door gespecialiseerde
kredietinstellingen buiten het eurogebied met de ontvangende kredietinstellingen worden getroffen, worden aan
de laatste boetes opgelegd ten bedrage van 10 % van de
waarde van de verder vooraf verstrekte eurobankbiljetten indien zĳ een of meer van de bovengenoemde
verplichtingen niet nakomen,
— de betreffende verstrekkende NCB heeft het recht de
uitvoering van regelingen ter verdere bevoorrading
vooraf van derden te controleren en te inspecteren.

1.

Dit richtsnoer treedt in werking op 1 oktober 2001.

2.

Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's.

3.
Dit richtsnoer wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Frankfurt am Main, 13 september 2001.
Namens

de Raad van bestuur
Europese Centrale Bank
Willem F. DUISENBERG

van

de
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 993/2001 van de Commissie van 4 mei 2001 tot wĳziging van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr.
2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek
(Voor de EER relevante tekst)
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 141 van 28 mei 2001)
Op bladzĳde 6, artikel 497, lid 3, onder d), eerste alinea:
in plaats van: „d) voor passieve veredeling, wanneer de veredeling betrekking heeft op herstellingen, met inbegrip van
het uitwisselingsverkeer zonder voorafgaande invoer en na passieve veredeling in de volgende gevallen:
i) voor het vrĳe verkeer na passieve veredeling met gebruik van het uitwisselingsverkeer met
voorafgaande invoer;
ii) voor het vrĳe verkeer na passieve veredeling met gebruik van het uitwisselingsverkeer zonder
voorafgaande invoer, wanneer de reeds afgegeven vergunning dit uitwisselingsverkeer niet dekt en
de douaneautoriteiten deze wĳziging van deze vergunning toestaan;
iii) voor het vrĳe verkeer na passieve veredeling indien de veredeling betrekking had op goederen
zonder handelskarakter.”
te lezen:

„d) — voor passieve veredeling: wanneer de veredeling betrekking heeft op herstellingen, met inbegrip van
het uitwisselingsverkeer zonder voorafgaande invoer,
— voor het vrĳe verkeer na passieve veredeling met gebruik van het uitwisselingsverkeer met
voorafgaande invoer,
— voor het vrĳe verkeer na passieve veredeling met gebruik van het uitwisselingsverkeer zonder
voorafgaande invoer, wanneer de reeds afgegeven vergunning dit uitwisselingsverkeer niet dekt en
de douaneautoriteiten deze wĳziging van deze vergunning toestaan,
— voor het vrĳe verkeer na passieve veredeling indien de veredeling betrekking had op goederen
zonder handelskarakter.”.

Op bladzĳde 6, artikel 498, onder c), vierde lĳn:
in plaats van: „… 580, lid 1, …”
te lezen:

„… 580, lid 2, …”.

Op bladzĳde 7, artikel 500, lid 2, vierde lĳn:
in plaats van: „… lid 1 …”
te lezen:

„… lid 2 …”.

Op bladzĳde 15, artikel 539, eerste alinea:
in plaats van: „De economische voorwaarden …”
te lezen:

„1.

De economische voorwaarden …”.

Op bladzĳde 15, artikel 539, tweede alinea:
in plaats van: „De economische voorwaarden …”
te lezen:

„2.

De economische voorwaarden …”.

Op bladzĳde 24, artikel 580, tweede kolom:
in plaats van: „2.

De artikelen 454, 455 en 458 tot en met …”

te lezen:

De artikelen 454, 455 en 458 tot en met …”.

„3.

Op bladzĳde 26, artikel 591, tweede alinea, derde lĳn:
in plaats van: „… wanneer …”
te lezen:

„… indien …”.

Op bladzĳde 26, artikel 591, tweede alinea, zesde lĳn:
in plaats van: „… is.”
te lezen:

„… was.”.
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Op bladzĳde 27, artikel 805, eerste alinea:
in plaats van: „Vrĳe zones worden op zodanige wĳze van een omheining voorzien dat de douaneautoriteiten aan de
buitenzĳde van de vrĳe zone controles kunnen verrichten en dat voorkomen wordt dat goederen op
onregelmatige wĳze uit de vrĳe zone worden verwĳderd. De eerste alinea is van overeenkomstige
toepassing op vrĳe entrepots.”
te lezen:

„Vrĳe zones worden op zodanige wĳze van een omheining voorzien dat de douaneautoriteiten aan de
buitenzĳde van de vrĳe zone controles kunnen verrichten en dat voorkomen wordt dat goederen op
onregelmatige wĳze uit de vrĳe zone worden verwĳderd.”.

Op bladzĳde 27, artikel 805, na de eerste alinea een alinea invoegen:
te lezen:

„De eerste alinea is van overeenkomstige toepassing op vrĳe entrepots.”.

Op bladzĳde 112, bĳlage 73, in de titel, tweede lĳn:
in plaats van: „… ARTIKEL 539, EERSTE ALINEA”
te lezen:

„… ARTIKEL 539, LID 1”.

Op bladzĳde 125, bĳlage 76, in de titel:
in plaats van: „(Artikel 551, lid 1, tweede alinea)”
te lezen:

„(Artikel 552)”.
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