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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

BESLUIT Nr. 50/2002/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 7 december 2001
tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen
lidstaten bĳ de bestrĳding van sociale uitsluiting
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(3)

In Aanbeveling 92/441/EEG (6) beveelt de Raad de
lidstaten aan het fundamentele recht van personen te
erkennen op inkomsten en prestaties die toereikend zĳn
om een menswaardig bestaan te leiden. In Aanbeveling
92/442/EEG (7) beveelt de Raad de lidstaten aan een
inkomenspeil te garanderen dat een menswaardig leven
mogelĳk maakt. In zĳn conclusies van 17 december
1999 (8) verbindt de Raad zich tot de bevordering van
sociale integratie als een van de doelstellingen van
modernisering en verbetering van de stelsels voor sociale
bescherming.

(4)

Het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's hebben er alle op
aangedrongen dat de Gemeenschap een grotere bĳdrage
levert aan de inspanningen in de lidstaten om sociale
uitsluiting te voorkomen en te bestrijden.

(5)

In de Mededeling van de Commissie van 1 maart 2000,
„Bouwen aan een solidair Europa” werden de uitdaging
van de sociale uitsluiting en de armoede en het
bestaande beleid in reactie daarop in de lidstaten en op
het niveau van de Gemeenschap beschreven, en werd op
basis daarvan voorgesteld om een nieuwe impuls te
geven aan de samenwerking binnen de Europese Unie
op dit gebied.

(6)

De Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart
2000 heeft de bevordering van solidariteit en sociale
insluiting aangemerkt als een intrinsiek onderdeel van de
algemene strategie van de Unie voor het verwezenlĳken
van haar strategische doel voor de komende tien jaar,
namelĳk de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden, die in staat is tot
duurzame economische groei met meer en betere banen
en een hechtere sociale samenhang.

(7)

De Europese Raad van Lissabon achtte het aantal
mensen dat in de Unie onder de armoedegrens leeft en
sociaal is uitgesloten, onaanvaardbaar hoog en oordeelde

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 137, lid 2, tweede en derde alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4) en
gezien de gemeenschappelĳke tekst die op 18 september 2001
door het bemiddelingscomité is goedgekeurd,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Ingevolge artikel 2 van het Verdrag is het een taak van
de Gemeenschap om een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale bescherming en de verbetering van
de levensstandaard, van de kwaliteit van het bestaan en
van de economische en sociale samenhang binnen de
gehele Gemeenschap te bevorderen.
Ingevolge artikel 136 van het Verdrag stellen de
Gemeenschap en de lidstaten zich, rekening houdend
met de fundamentele politieke beginselen, zoals vastgelegd in het op 18 oktober 1961 te Turĳn ondertekende
Sociaal Handvest, in het herziene Sociaal Handvest van
de Raad van Europa (1996), in het bĳzonder artikel 30
daarvan betreffende het recht op bescherming tegen
armoede en uitsluiting en in het Gemeenschapshandvest
van de sociale grondrechten van de werkenden van
1989, en indachtig de rechten en beginselen zoals
erkend door het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (5), dat op 7 december 2000 gezamenlijk
door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
is afgekondigd, ten doel uitsluiting te bestrijden.

(1) PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 130 en
PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 229.
(2) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 69.
3
( ) PB C 144 van 16.5.2001, blz. 52.
(4) Advies van het Europees Parlement van 16 november 2000 (PB C
223 van 8.8.2001, blz. 284), Gemeenschappelĳk Standpunt van de
Raad van 12 februari 2001 (PB C 93 van 23.3.2000, blz. 11) en
Besluit van het Europees Parlement van 17 mei 2001, Besluit van
het Europees Parlement van 15 november 2001 en Besluit van de
Raad van 21 november 2001.
5
( ) PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.

(6) PB L 245 van 26.8.1992, blz. 46.
(7) PB L 245 van 26.8.1992, blz. 49.
(8) PB C 8 van 12.1.2000, blz. 7.
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dat stappen moeten worden gezet om de armoede definitief uit te roeien door adequate, door de Raad vóór het
einde van het jaar overeen te komen, doelen te stellen.
Deze doelen zĳn overeengekomen door de Europese
Raad van Nice op 7, 8 en 9 december 2000.
(8)

De Europese Raad van Lissabon erkende verder dat de
nieuwe kennismaatschappĳ enerzĳds mogelĳkheden
biedt om sociale uitsluiting te verminderen, door de
economische voorwaarden te scheppen voor grotere
welvaart door méér groei en werkgelegenheid, en door
nieuwe mogelĳkheden te creëren voor maatschappelĳke
participatie, maar anderzĳds ook het risico inhoudt dat
de kloof tussen degenen die toegang hebben tot de
nieuwe kennis en degenen die daarvan zĳn uitgesloten
steeds groter wordt, en hĳ heeft erkend dat het beleid
erop gericht dient te zĳn dit risico te vermĳden en de
nieuwe mogelĳkheden maximaal te benutten en dat de
beste bescherming tegen sociale uitsluiting een baan is.

(9)

De Europese Raad kwam verder overeen dat het beleid
ter bestrĳding van sociale uitsluiting gebaseerd dient te
zĳn op een open coördinatiemethode die nationale actieplannen en een samenwerkingsinitiatief van de
Commissie combineert.

(10)

Dit initiatief van de Commissie bestaat uit een voorstel
voor een meerjarig actieprogramma ter aanmoediging
van de samenwerking tussen de lidstaten en dient gericht
te zĳn op verbetering van de kennis, ontwikkeling van
de uitwisseling van informatie en van beste praktĳken,
en evaluatie van ervaringen met het oog op doelmatiger
en efficiënter beleid ter bestrĳding van uitsluiting.

(11)

De ontwikkeling van geharmoniseerde onderzoeken en
analyses alsook de bestudering van gezamenlijk bepaalde
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren zullen een basis
voor de ontwikkeling van de open coördinatiemethode
bieden.

(12)

Bestrĳding van sociale uitsluiting en armoede vereist
vergemakkelĳking van de verwerving van volwaardige
arbeidsplaatsen en van de toegang tot middelen, rechten,
goederen en diensten.

(13)

De maatregelen ter bestrĳding van sociale uitsluiting
moeten erop gericht zĳn eenieder in staat te stellen in
zĳn behoeften te voorzien (door middel van betaald
werk of anderszins) en in de samenleving te integreren.

(14)

Het Comité voor sociale bescherming, dat is ingesteld bĳ
Besluit 2000/436/EG (1) van de Raad om de samenwerking tussen de lidstaten inzake het beleid op het gebied
van sociale bescherming te versterken, draagt bĳ aan de
ontwikkeling en systematische opvolging van acties die
erop gericht zĳn de sociale bescherming te moderniseren
en de sociale integratie te bevorderen, zulks overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van

(1) PB L 172 van 12.7.2000, blz. 26.
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Lissabon van 23 en 24 maart 2000 en van de Europese
Raad van Feira van 19 en 20 juni 2000.
(15)

Veel niet-gouvernementele organisaties op verschillende
niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en Europees) hebben
ervaring en deskundigheid op het gebied van de bestrĳding van sociale uitsluiting, en treden ook op Europees
niveau op als de pleitbezorgers van sociaal uitgeslotenen;
ook de lokale en regionale autoriteiten beschikken over
ervaring en kennis op dit gebied; de niet-gouvernementele organisaties, de sociale partners en de lokale en
regionale autoriteiten kunnen dus op Europees niveau
een belangrĳke bĳdrage leveren tot een beter begrip van
de verschillende vormen en effecten van sociale uitsluiting, en helpen te verzekeren dat bĳ het ontwerpen, de
tenuitvoerlegging en de follow-up van het programma
rekening wordt gehouden met de ervaring van sociaal
uitgeslotenen.

(16)

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

(17)

Om de toegevoegde waarde van de communautaire actie
te verhogen, is het noodzakelĳk dat de Commissie, in
samenwerking met de lidstaten, op alle niveaus de
samenhang en de complementariteit van de in het kader
van dit besluit ondernomen acties met alle andere relevante communautaire instrumenten, beleidsmaatregelen
en acties verzekert, in het bĳzonder met die van de
structuurfondsen.

(18)

In het vooruitzicht van de toekomstige uitbreiding van
de Unie dient bĳzondere aandacht te worden besteed
aan de sociale uitsluiting.

(19)

De Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte (EER-Overeenkomst) voorziet in meer samenwerking op sociaal terrein tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzĳds en de landen van de
Europese Vrĳhandelsassociatie die aan de EER deelnemen (EVA/EER) anderzĳds. Dit programma dient ook
voor deelname opengesteld te worden voor de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig de in de Europa-overeenkomsten, de aanvullende protocollen daarbĳ en de besluiten van de betreffende Associatieraden vastgelegde voorwaarden en voor
Cyprus, Malta en Turkĳe, te financieren door aanvullende kredieten volgens met deze landen overeen te
komen procedures.

(20)

Bĳ de uitvoering van dit programma zĳn de werkzaamheden van andere internationale organisaties, met name
de Verenigde Naties, de Organisatie voor economische
samenwerking en ontwikkeling, de Internationale
Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa van bĳzonder
belang.

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(21)

(22)

(23)

(24)
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Bĳ dit besluit worden voor de gehele looptĳd van het
programma financiële middelen vastgesteld die voor de
Begrotingsautoriteit in het kader van de jaarlĳkse begrotingsprocedure het voornaamste referentiepunt zĳn in de
zin van punt 33 van het Interinstitutioneel Akkoord van
6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (1). De omvang van
de in het programma voorgestelde financiële middelen
strookt met de huidige financiële vooruitzichten.
De gelĳkheid van mannen en vrouwen is van cruciaal
belang, strekt zich uit over alle terreinen en heeft een
sterke invloed op de oorzaken en de gevolgen van
uitsluiting. Volgens de artikelen 2 en 3 van het Verdrag
behoren het opheffen van ongelĳkheden tussen mannen
en vrouwen en het bevorderen van de gelĳkheid van
mannen en vrouwen bovendien tot de taken die aan de
Gemeenschap zĳn toevertrouwd en moet de Gemeenschap bĳ al haar activiteiten daarnaar streven.
Het is van essentieel belang dat de uitvoering van het
programma gecontroleerd en geëvalueerd wordt om te
verzekeren dat de doelstellingen ervan verwezenlĳkt
worden.
Aangezien de doelstellingen van de voorgestelde actie
betreffende de bĳdrage van de Gemeenschap aan de
bestrĳding van sociale uitsluiting niet voldoende door de
lidstaten kunnen worden gerealiseerd, onder andere door
de noodzaak van multilaterale partnerschappen, transnationale informatie-uitwisseling en verspreiding van goede
praktĳken in de gehele Gemeenschap, en derhalve gezien
de schaal en effecten van de voorgestelde actie, beter
door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlĳkt,
kan de Gemeenschap maatregelen nemen in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5
van het Verdrag. Overeenkomstig het in dat artikel
bedoelde evenredigheidsbeginsel gaat het besluit niet
verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te
bereiken,
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beleid en de maatregelen van de lidstaten en van de Gemeenschap, en tot de ontwikkeling van prioritaire acties van de
lidstaten afhankelĳk van hun specifieke situatie.
3.
Bĳ de ontwikkeling, de uitvoering en de follow-up van de
activiteiten in het kader van het programma wordt rekening
gehouden met de ervaringen van de lidstaten op alle relevante
niveaus en van wie door sociale uitsluiting en armoede is
getroffen, alsmede met die van sociale partners, niet-gouvernementele en vrĳwilligersorganisaties, sociale diensten en andere
maatschappelĳke actoren die betrokken zĳn bĳ bestrĳding van
sociale uitsluiting en armoede.
Artikel 3
Doelstellingen
In het kader van de in artikel 2, lid 1, bedoelde open methode
van coördinatie ondersteunt het programma elke samenwerking waardoor de Unie en de lidstaten de doelmatigheid en de
efficiëntie van hun beleid inzake bestrĳding van sociale uitsluiting kunnen opvoeren doordat:
a) een beter inzicht in het verschĳnsel sociale uitsluiting en
armoede verkregen wordt, met name aan de hand van
vergelĳkbare indicatoren;
b) van gedachten wordt gewisseld over het gevoerde beleid en
van elkaar wordt geleerd, onder meer in de context van de
nationale actieplannen, o.a. aan de hand van vergelĳkbare
indicatoren;
c) het vermogen wordt ontwikkeld van de actoren om sociale
uitsluiting en armoede effectief aan te pakken en om een
innovatieve benadering te bevorderen, met name door
networking op Europees niveau en bevordering van een
dialoog met alle betrokkenen, ook op nationaal en regionaal
niveau.
Artikel 4
Acties van de Gemeenschap

BESLUITEN:

Artikel 1
Vaststelling van het programma
Er wordt een communautair actieprogramma vastgesteld ter
aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten bĳ de bestrĳding van sociale uitsluiting, hierna genoemd „het programma”,
voor de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006.
Artikel 2
Beginselen
1.
Het programma zal worden uitgevoerd op basis van een
open methode van coördinatie tussen lidstaten om een beslissende stimulans te geven om sociale uitsluiting en armoede uit
te roeien door de vaststelling van passende doelstellingen op
communautair niveau en de uitvoering van nationale actieplannen.
2.
Het programma en de nationale actieplannen zullen
bĳdragen tot een beter inzicht in het verschĳnsel sociale uitsluiting, tot de integratie van de bestrĳding van uitsluiting in het
(1) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.

1.
Om de doelstellingen van artikel 3 te bereiken, kunnen de
volgende communautaire acties worden uitgevoerd in een
transnationaal kader:
a) analyse van kenmerken, oorzaken, processen en trends van
sociale uitsluiting - met inbegrip van het verzamelen van
statistische gegevens over de verschillende vormen van
sociale uitsluiting om deze gegevens te vergelĳken -, de
bestudering van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren,
de ontwikkeling van gemeenschappelĳke methoden en
thematische studies;
b) uitwisseling van informatie en beste praktĳken, die bevorderlĳk zĳn voor de ontwikkeling van kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren, gebaseerd op deze doelstellingen,
zoals die door het Europees Parlement en de Raad zĳn
overeengekomen, beoordelingscriteria en benchmarks en
van toezicht evaluatie en peer reviews;
c) bevordering van de dialoog tussen de verschillende actoren
en ondersteuning van relevante networking op Europees
niveau van organisaties die armoede en sociale uitsluiting
bestrijden, met name niet-gouvernementele organisaties.
2.
De regelingen voor de uitvoering van de acties van lid 1
zĳn in de bĳlage beschreven.
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Artikel 5
Uitvoering en samenwerking met de lidstaten
1.

2.
De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen
met betrekking tot alle overige onderwerpen worden vastgesteld volgens de raadplegingsprocedure van artikel 8, lid 3.

De Commissie:

Artikel 8

a) draagt zorg voor de uitvoering van de onder dit programma
vallende acties van de Gemeenschap;
b) wisselt regelmatig met de vertegenwoordigers van nietgouvernementele organisaties en de sociale partners op
Europees niveau van gedachten over de opzet, de uitvoering
en de follow-up van het programma, en over gerelateerde
beleidsoriëntaties. Hiertoe stelt de Commissie nuttige gegevens ter beschikking van de niet-gouvernementele organisaties en de sociale partners. De Commissie stelt het in artikel
8 bedoelde Comité op de hoogte van de standpunten van
deze gesprekspartners;
c) bevordert actief partnerschap en dialoog tussen alle
programmapartners, om een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van de strĳd tegen sociale uitsluiting en
armoede aan te moedigen.
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Comité
1.

De Commissie wordt bĳgestaan door een comité.

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG genoemde
termĳn wordt vastgesteld op twee maanden.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 3
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
4.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.

2.
De Commissie neemt in samenwerking met de lidstaten
de nodige stappen om:

Artikel 9

a) de actieve betrokkenheid bĳ het programma van alle
betrokken partĳen te bevorderen;

Samenwerking met andere comités en band met het
Comité voor sociale bescherming

b) de verspreiding van resultaten van de communautaire acties
die in het kader van dit programma zĳn ondernomen, te
verzekeren;

1.
Om de samenhang en complementariteit van dit
programma met andere maatregelen als bedoeld in artikel 10 te
waarborgen, houdt de Commissie het comité regelmatig op de
hoogte van andere communautaire acties die bĳdragen aan de
bestrĳding van sociale uitsluiting. Zo nodig zal de Commissie
een regelmatige en gestructureerde samenwerking tot stand
brengen tussen dit comité en de voor andere relevante beleidslĳnen, instrumenten en acties ingestelde comités van toezicht.

c) en om te zorgen voor de passende informatie, publiciteit en
follow-up met betrekking tot de door dit programma ondersteunde communautaire acties.
Artikel 6
Financiering
1.
Het bedrag van de financiële middelen voor de uitvoering
van dit programma voor het in artikel 1 genoemde tĳdvak
wordt vastgesteld op 75 miljoen EUR, met inbegrip van technische en administratieve bĳstand.
2.
De jaarlĳkse kredieten, met inbegrip van personeelskredieten, worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen
de grenzen van de financiële vooruitzichten.
Artikel 7
Uitvoeringsmaatregelen
1.
De voor de uitvoering van dit instrument vereiste maatregelen met betrekking tot onderstaande onderwerpen worden
vastgesteld volgens de beheersprocedure van artikel 8, lid 2:
a) de jaarlĳkse uitvoering van de acties van de Gemeenschap
van het programma en het jaarlĳkse werkprogramma;
b) de uitsplitsing van de middelen over de verschillende onderdelen van het programma;
c) de wĳze waarop de door de Gemeenschap gesteunde activiteiten en organisaties worden geselecteerd;
d) de criteria voor het evalueren van het programma, inclusief
op het gebied van de kosteneffectiviteit, alsook de wĳze
waarop de resultaten worden verspreid en doorgegeven.

2.
In het kader van de in dit besluit bedoelde communautaire acties verzorgt de Commissie de noodzakelĳke contacten
met het Comité voor sociale bescherming.
Artikel 10
Samenhang en complementariteit
1.
In samenwerking met de lidstaten zorgt de Commissie
voor algehele samenhang met andere communautaire beleidsmaatregelen, instrumenten en acties, met name door passende
mechanismen in te voeren voor het coördineren van de activiteiten van dit programma met relevante activiteiten met betrekking tot onderzoek, werkgelegenheid, economisch, industrieen ondernemingsbeleid, non-discriminatie, immigratie, gelĳke
kansen voor vrouwen en mannen, sociale bescherming,
onderwĳs, opleiding en jeugdbeleid, gezondheid, en op het
terrein van de uitbreiding en van de externe betrekkingen van
de Gemeenschap.
2.
De lidstaten doen al het mogelĳke om de samenhang en
complementariteit tussen activiteiten in het kader van dit
programma en de activiteiten op nationaal, regionaal en lokaal
niveau te verzekeren.
3.
De Commissie en de lidstaten verzekeren de samenhang
en complementariteit tussen activiteiten in het kader van dit
programma en activiteiten op het gebied van de werkgelegenheid en de actie van de Gemeenschap in het kader van de
Structuurfondsen, met name het communautaire initiatief
EQUAL.
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Artikel 11
Deelneming van de EVA/EER-landen, de geassocieerde
landen van Midden- en Oost-Europa (LMOE), Cyprus,
Malta en Turkĳe
Dit programma staat open voor deelneming van:
— de EVA/EER-landen, overeenkomstig de voorwaarden in de
EER-Overeenkomst;
— de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa overeenkomstig de voorwaarden die zĳn vastgesteld in de Europaovereenkomsten, in de aanvullende protocollen daarbĳ
en in de besluiten van de onderscheiden associatieraden;
— Cyprus, Malta en Turkĳe, op basis van aanvullende
kredieten volgens met die landen overeen te komen procedures.
Artikel 12
Toezicht en evaluatie
1.
In samenwerking met de lidstaten houdt de Commissie
regelmatig toezicht op het programma, overeenkomstig de in
artikel 8, lid 2, aangegeven procedure.
2.
De Commissie brengt in haar jaarlĳks samenvattend
verslag aan de Europese Raad die in het voorjaar wordt
gehouden, verslag uit over de algemene coherentie van het
beleid ten aanzien van de sociale samenhang, met inbegrip van
de in het kader van dit programma gemaakte vorderingen. Het
Europees Parlement spreekt zich hier tĳdig over uit.
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3.
Het programma wordt vóór het einde van het derde jaar
en aan het einde van het programma geëvalueerd door de
Commissie, bĳgestaan door onafhankelĳke deskundigen. Deze
evaluatie is bedoeld om de relevantie, de doeltreffendheid en de
kosteneffectiviteit van de verrichte activiteiten te toetsen aan de
in artikel 3 genoemde doelstellingen. De evaluatie heeft ook
betrekking op het effect van het programma als geheel en op
de complementariteit van acties in het kader van dit
programma met acties uit hoofde van andere relevante
communautaire beleidsmaatregelen, instrumenten en acties.
4.
De Commissie legt uiterlĳk op 31 december 2006 een
eindverslag over de uitvoering van dit programma voor aan het
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van zĳn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 7 december 2001.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

I. DURANT
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BĲLAGE
AANWIJZINGEN VOOR DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA

1. Onderdelen van de acties
Om de doelstellingen van artikel 3 te bereiken en de acties van artikel 4 uit te voeren, kunnen de volgende maatregelen
in een transnationaal kader uitgevoerd worden:
Onderdeel 1: Analyse van de kenmerken, processen, oorzaken en trends van sociale uitsluiting
Voor een beter begrip van het verschĳnsel sociale uitsluiting, kunnen de volgende maatregelen worden ondersteund:
1.1 Studies en bĳeenkomsten betreffende de ontwikkeling van gemeenschappelĳke methodologieën om sociale
uitsluiting en armoede, alsmede de omvang, kenmerken, processen en trends ervan te meten en inzicht erin te
verwerven, en betreffende technische werkzaamheden inzake de indicatoren;
1.2 de verzameling in de lidstaten en op communautair niveau en verspreiding van statistische gegevens over de
verschillende aspecten van sociale uitsluiting om die gegevens doeltreffend met elkaar te vergelĳken. Deze
maatregel dient de samenwerking tussen nationale bureaus voor de statistiek en de Commissie te ondersteunen en
de statistische bronnen op communautair niveau en de bĳdrage daarvan aan de analyse van sociale uitsluiting en
armoede te verbeteren;
1.3 de bevordering van innoverende projecten en de ontwikkeling van thematische studies die een bĳdrage kunnen
leveren aan het begrip van sociale uitsluiting om gemeenschappelĳke kwesties in verband met beleidsontwikkelingen in de lidstaten, waaronder nieuwe kwesties in verband met de kennismaatschappĳ, te kunnen aanpakken.
Het is van belang de ervaringen in het veld weer te geven van personen die met sociale uitsluiting en armoede te
kampen hebben en gebruik te maken van alle relevante bronnen van informatie over sociale uitsluiting en armoede,
met inbegrip van die welke van niet-gouvernementele organisaties afkomstig is.
Bĳ het onderzoek naar sociale uitsluiting en armoede dient bĳzonder aandacht te worden besteed aan de vele aspecten
van deze verschĳnselen en aan de uiteenlopende situaties van de betrokken sociale groepen, met inbegrip van de
armoede onder kinderen, alsook aan de regio's die aan de risico's van sociale uitsluiting blootstaan.
Onderdeel 2: Beleidssamenwerking en uitwisseling van informatie en beste praktĳken
Teneinde de beleidssamenwerking en het gezamenlĳk leerproces in het kader van de nationale actieplannen te
bevorderen, kunnen de volgende transnationale activiteiten worden ondersteund:
2.1 acties voor transnationale uitwisseling die de overdracht van informatie en goede praktĳken en de bevordering van
„peer reviews” beogen door middel van bĳeenkomsten/workshops/seminars die zĳn gewĳd aan evaluatiecriteria,
beleidsmaatregelen en praktĳken of andere vormen van uitwisseling zoals de gezamenlĳke ontwikkeling van
strategieën en de gezamenlĳke verspreiding van informatie, bezoeken ter plaatse en personeelsuitwisselingen, enz.
Dergelĳke activiteiten moeten worden georganiseerd op initiatief van lidstaten en/of andere sleutelactoren, waarbĳ
de lidstaten actief betrokken zĳn dan wel van Europese organisaties. In het kader van dit onderdeel kunnen ook
transnationale uitwisselingen tussen nationale waarnemingscentra of erkende soortgelĳke organen worden
gesteund;
2.2 deskundig onderzoek en technische studies met betrekking tot de ontwikkeling van indicatoren en evaluatiecriteria, ook in verband met de kennismaatschappĳ;
2.3 het jaarverslag over sociale uitsluiting waarin de stand van zaken wordt beschreven betreffende de gevoerde acties,
met name de nationale actieplannen, op de voornaamste beleidsterreinen en gebieden waarop de bestrĳding van
armoede en sociale uitsluiting aan de orde is.
Rekening houdend met het feit dat sociale uitsluiting een veelzĳdig verschĳnsel is, dient bĳzondere aandacht uit te
gaan naar beleidsontwikkelingen betreffende sociale bescherming, werkgelegenheid, onderwĳs en opleiding, gezondheidszorg en huisvestingsbeleid.
Onderdeel 3: Participatie van de verschillende actoren en steun voor netwerken op EU-niveau
Om de dialoog met alle betrokken actoren te bevorderen, kunnen de volgende maatregelen worden ondersteund:
3.1 financiering van de werkingskosten van de belangrĳkste Europese netwerken die betrokken zĳn bĳ de bestrĳding
van armoede en sociale uitsluiting, voor de basisfinanciering geldt een maximum van 90 % van de uitgaven
waarvoor ondersteuning kan worden verleend. Dit maximum kan alleen in uitzonderingsgevallen worden bereikt.
3.2 een jaarlĳkse EU-rondetafelconferentie over sociale uitsluiting, georganiseerd in nauwe samenwerking met het
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en voorbereid in overleg met alle betrokken actoren: o.a. de
sociale partners, vertegenwoordigers van NGO's die ervaring op dit gebied hebben, en vertegenwoordigers van het
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
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2. Toegang tot het programma
Dit programma is, onder de in deze bĳlage uiteengezette voorwaarden en met inachtneming van de daarin vervatte
uitvoeringsbepalingen, toegankelĳk voor alle overheids- en privé-instanties en -instellingen en actoren die betrokken
zĳn bĳ de bestrĳding van sociale uitsluiting, in het bĳzonder:
a) de lidstaten;
b) regionale en lokale overheden;
c) instanties die belast zĳn met de bestrĳding van sociale uitsluiting;
d) de sociale partners;
e) sociale diensten;
f) niet-gouvernementele organisaties;
g) universiteiten en andere onderzoeksinstellingen;
h) nationale bureaus voor de statistiek;
i) de media.
3. Algemene overwegingen
Bĳ het programma zal rekening worden gehouden met de resultaten van voorbereidende acties en activiteiten in het
kader van ander communautair beleid en andere communautaire instrumenten en acties.
Bĳ de formulering, uitvoering, follow-up en evaluatie van de werkzaamheden in verband met het programma zal
rekening worden gehouden met de ervaring van mensen die het slachtoffer zĳn van armoede en sociale uitsluiting, met
de sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en andere actoren in de samenleving die een rol spelen bĳ de
bestrĳding van armoede en sociale uitsluiting. In alle werkzaamheden van het programma zal de opname van het
beginsel van de gelĳkheid van mannen en vrouwen geëerbiedigd worden.
4. Methode voor het indienen van aanvragen voor ondersteuning
Onderdeel 1:
Onderdeel 2:

Onderdeel 3:

Maatregelen die onder dit onderdeel vallen zullen hoofdzakelĳk worden uitgevoerd door middel
van aanbestedingen. Voor de samenwerking met nationale bureaus voor de statistiek gelden de
Eurostat-procedures.
Maatregelen die vallen onder actie 2.1 zullen voornamelĳk plaatsvinden op basis van jaarlĳkse
uitnodigingen tot het indienen van voorstellen (een aantal bĳeenkomsten/seminars zouden rechtstreeks door de Commissie georganiseerd kunnen worden). Bĳ de voorstellen dienen instanties,
instellingen en actoren uit minstens drie lidstaten betrokken te zĳn. De voorstellen kunnen bĳ de
Commissie worden ingediend door lidstaten en/of andere sleutelactoren waarbĳ de lidstaten actief
betrokken zĳn, dan wel door Europese organisaties. Voor de acties 2.2 en 2.3 zullen specifieke
aanbestedingen noodzakelĳk zĳn.
In het kader van actie 3.1 kan steun worden verleend aan Europese netwerken die voldoen aan de
door de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 2, vastgestelde criteria. Actie
3.2 kan worden gesteund naar aanleiding van verzoeken om subsidies van lidstaten.

5. Activiteiten
De te verrichten activiteiten kunnen worden gefinancierd door middel van dienstencontracten in aansluiting op
aanbestedingen of door middel van bĳdragen voor medefinanciering met andere financieringsbronnen. In het laatstgenoemde geval mag de financiële steun van de Commissie in het algemeen niet meer bedragen dan 80 % van de
uitgaven die door de begunstigde werkelĳk zĳn gedaan.
Bĳ de uitvoering van het programma kan de Commissie om extra middelen verzoeken, zoals de inschakeling van
deskundigen. Over deze benodigde middelen zal worden beslist in de context van de voortdurende beoordeling van de
toewĳzing van middelen door de Commissie.
Bĳ de uitvoering van het programma kan de Commissie in het wederzĳds belang van de Commissie en de
begunstigden gebruikmaken van technische en/of administratieve bĳstand (definiëring, voorbereiding, beheer,
follow-up, audit en controle).
De Commissie kan ook initiatieven ontplooien op het terrein van informatie, publicatie en verspreiding. Voorts kan zĳ
evaluatiestudies verrichten en seminars, colloquia of andere bĳeenkomsten van deskundigen organiseren.
Bĳ de te verrichten activiteiten zal het beginsel van de gegevensbescherming nauwgezet in acht worden genomen.
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VERORDENING (EG) Nr. 51/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
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 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
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 11 januari 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
624
999
052
220
628
999
052
204
220
999
052
204
508
999
052
204
999

91,0
110,0
96,7
71,0
92,2
195,8
249,0
223,4
222,7
186,4
353,8
212,2
250,8
54,1
53,9
23,3
43,8
58,3
93,1
75,7

052
204
464
624
999
052
600
999
060
400
404
720
728
999
400
512
720
999

73,4
85,3
72,0
76,4
76,8
49,3
41,5
45,4
39,6
115,1
95,0
117,1
110,8
95,5
124,0
62,9
154,1
113,7

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 52/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 245/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector vezelvlas en -hennep
worden voorzien in de mogelĳkheid voor de lidstaten
om de zekerheid op een flexibeler wĳze vast te stellen,
met behoud van een gelĳkwaardig garantieniveau.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

In artikel 17 bis van Verordening (EG) nr. 245/2001 zĳn
de voorschriften voor de invoer van hennep vastgesteld.
In lid 2, tweede alinea, eerste streepje, van dat artikel kan
de interpretatie van de definitie van een van de bewerkingen die kunnen worden toegepast op hennepzaad dat
niet voor inzaai bestemd is, aanleiding geven tot twĳfel.
Deze definitie moet derhalve worden verduidelĳkt.

(5)

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27
juli 2000 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector vezelvlas en -hennep (1), en met name op
artikel 9.
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 3, lid 2, tweede streepje, van Verordening (EG)
nr. 245/2001 van de Commissie van 5 februari 2001 tot
vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening
(EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector vezelvlas
en -hennep (2), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1093/
2001 (3), is bepaald dat de erkende verwerkers zich ertoe
moeten verbinden hun voorraadboekhouding dagelĳks
bĳ te werken. Met het oog op een minder omslachtige
voorraadadministratie moet erkende eerste verwerkers
ook de mogelĳkheid worden geboden de boekhouding
per partĳ te voeren. Daartoe moet worden bepaald wat
onder „partĳ” moet worden verstaan.

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 245/2001 wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 3 wordt als volgt gewĳzigd:

Om concurrentiedistorsie te voorkomen is het wenselĳk
te bepalen dat erkende eerste verwerkers een beroep
mogen doen op meer dan één bedrĳf dat korte vlasvezels schoont. Met het oog op de noodzakelĳke handhaving van een adequaat controleniveau moet deze mogelĳkheid echter worden beperkt tot twee bedrĳven die
korte vlasvezels schonen per erkende eerste verwerker en
per verkoopseizoen.

a) in lid 2 wordt het tweede streepje vervangen door:

In artikel 10 van Verordening (EG) nr. 245/2001 is
bepaald dat bĳ elke voorschotaanvraag een zekerheid
moet worden gesteld, zodat in de verwerkingsperiode
voor een bepaald verkoopseizoen soms vĳf verschillende
zekerheden worden gesteld. Het is derhalve dienstig het
systeem te vereenvoudigen en te bepalen dat alleen bĳ
de eerste voorschotaanvraag een zekerheid, berekend op
het theoretische bedrag aan steun waarop elke eerste
verwerker recht heeft, gesteld behoeft te worden, die
voor de gehele overeenkomstige verwerkingsperiode
geldig blĳft. Om evenwel rekening te houden met
gevallen waarin de berekening van het theoretische
steunbedrag waarop de betrokkene recht heeft sterk zou
kunnen afwĳken van de reële productieramingen, moet

b) in lid 4, derde alinea, worden de woorden „een enkele
schoner van korte vlasvezels” vervangen door „ten
hoogste twee schoners van korte vlasvezels”;

( ) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 16.
(2) PB L 35 van 6.2.2001, blz. 18.
(3) PB L 150 van 6.6.2001, blz. 17.
1

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

„— ervoor te zullen zorgen dat een dagelĳks of per
partĳ bĳgewerkte en regelmatig aan de financiële
boekhouding gekoppelde voorraadadministratie
wordt gevoerd en een documentatie wordt bĳgehouden die voldoen aan de voorschriften van lid 5,
en dat ook de door de lidstaat voor de controles
verlangde bewĳsstukken worden bĳgehouden,”

c) in lid 5, eerste alinea, wordt „of per partĳ” ingevoegd na
„per dag”;
d) het onderstaande lid 6 wordt toegevoegd:
„6.
Een partĳ is een bepaalde hoeveelheid strovlas of
hennepstro die wordt genummerd bĳ de inslag in de in
lid 1 bedoelde verwerkingsinstallaties, respectievelĳk
opslaginrichtingen.
Een partĳ kan betrekking hebben op slechts één
aankoop-verkoopcontract voor het stro, één enkele
verwerkingsverbintenis of één enkel contract voor loonverwerking, als bedoeld in artikel 5.”
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2. In artikel 10 wordt lid 2 vervangen door:
„2.
Het voorschot wordt slechts uitbetaald indien bĳ de
aanvrager in het kader van de in artikel 13 bedoelde
controles geen enkele onregelmatigheid voor het betrokken
verkoopseizoen is geconstateerd en een zekerheid is gesteld.
Behalve wanneer het gaat om het schonen van korte vlasvezels in loonwerkverband, is voor iedere erkende eerste
verwerker en voor elke soort vezels de zekerheid gelĳk aan
35 % van het steunbedrag voor de hoeveelheid vezels die
door de in artikel 8, lid 3, eerste alinea, bedoelde vermenigvuldiging wordt verkregen.
De lidstaat kan evenwel bepalen dat het bedrag van de
zekerheid wordt berekend op basis van productieramingen.
In dat geval:
a) kan de zekerheid noch geheel, noch gedeeltelĳk worden
vrĳgegeven vóór de toekenning van de steun;
b) kan de zekerheid, onverminderd het bepaalde in de vĳfde
alinea, niet minder bedragen dan, in procenten van het
totale bedrag van de uitbetaalde voorschotten:
— 110 % tot en met 30 april van het betrokken
verkoopseizoen,
— 75 % tussen 1 mei van het betrokken verkoopseizoen
en 31 augustus daaropvolgend,
— 50 % tussen 1 september volgend op het betrokken
verkoopseizoen en de datum van betaling van het
saldo van de steun.

L 10/11

Wanneer het gaat om het schonen van korte vlasvezels
in loonwerkverband is de zekerheid gelĳk aan 110 %:
— van het steunbedrag voor de hoeveelheid vezels die
wordt verkregen door de in artikel 8, lid 3, eerste
alinea, bedoelde vermenigvuldiging, of,
— ingeval de lidstaat de vorige alinea toepast, van het
totale bedrag van de voor het betrokken verkoopseizoen betaalde voorschotten.
De zekerheid wordt tussen de eerste en de tiende dag na
die waarop de steun is toegekend, vrĳgegeven naar
gelang van de hoeveelheden waarvoor de lidstaat de
verwerkingssteun heeft toegekend.”
3. In artikel 17 bis, lid 2, tweede alinea, wordt het eerste
streepje vervangen door:
„— zich in een zodanige situatie bevindt dat het van uitzaai
uitgesloten wordt,”
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2001/
2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 53/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2007/2001 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van rondkorrelige volwitte
rĳst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2007/2001 bedoelde inschrĳving wordt op grond
van de van 4 tot en met 10 januari 2002 ingediende offertes
vastgesteld op 203,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
272 van 13.10.2001, blz. 13.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 54/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zĳn ingediend in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2008/2001 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in Europa
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2008/2001
bedoelde inschrĳving wordt op grond van de van 4 tot en met
10 januari 2002 ingediende offertes vastgesteld op
218,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
272 van 13.10.2001, blz. 15.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 55/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rĳst bestemd voor bepaalde derde landen, die zĳn ingediend in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 2009/2001 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rĳst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2009/2001 bedoelde
inschrĳving wordt op grond van de van 4 tot en met 10
januari 2002 ingediende offertes vastgesteld op 207,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
272 van 13.10.2001, blz. 17.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 56/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte rĳst in het kader
van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001
wezen aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelĳk is aan de maximumrestitutie bĳ uitvoer.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelijk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2010/2001 van de
Commissie (3) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de restitutie bĳ uitvoer van rĳst opengesteld.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bĳ uitvoer van langkorrelige volwitte
rĳst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2010/2001 bedoelde inschrĳving wordt op grond
van de van 4 tot en met 10 januari 2002 ingediende offertes
vastgesteld op 300,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
271 van 12.10.2001, blz. 5.
272 van 13.10.2001, blz. 19.
61 van 7.3.1975, blz. 25.
35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 57/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rĳst bestemd voor het eiland
Réunion, die zĳn ingediend in het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
2011/2001
van de ingediende offertes besluiten niet tot toewĳzing
over te gaan.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1987/2001 (2), en met name op artikel 10, lid 1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie
van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake
de verzending van rĳst naar Réunion (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1453/1999 (4), inzonderheid op artikel 9, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2011/2001 van de
Commissie (5) is een inschrĳving voor de vaststelling van
de subsidie voor de verzending van rĳst naar het eiland
Réunion opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond

(3)

Met name rekening houdend met de in de artikelen 2 en
3 van Verordening (EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria,
is het niet wenselĳk een maximumsubsidie 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 7 tot en
met 10 januari 2002 zĳn ingediend in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 2011/2001 bedoelde inschrĳving voor de
subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rĳst van
GN-code 1006 20 98 naar het eiland Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

329
271
261
167
272

van
van
van
van
van

30.12.1995, blz. 18.
12.10.2001, blz. 5.
7.9.1989, blz. 8.
2.7.1999, blz. 19.
13.10.2001, blz. 21.
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VERORDENING (EG) Nr. 58/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen voor boter en de maximumbedragen van de steun
voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 89e bĳzondere inschrĳving in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrĳving
steld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de
bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrĳving
geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 89e bĳzondere inschrĳving in het kader van de permanente openbare inschrĳving zoals bedoeld in Verordening (EG)
nr. 2571/97, worden de minimumverkoopprĳzen, de maximumbedragen van de steun alsmede de bedragen van de
verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel
in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
350 van 20.12.1997, blz. 3.
76 van 25.3.2000, blz. 9.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprĳzen voor
boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 89e
bĳzondere inschrĳving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare
inschrĳving
(in EUR/100 kg)
Formule

A
Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

In ongewĳzigde
staat

—

—

—

—

Concentraat

—

—

—

—

In ongewĳzigde
staat

—

—

—

—

Concentraat

—

—

—

—

Boter ≥ 82 %

85

81

85

81

Boter < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Room

—

—

36

34

Boter

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Verwerkingsmethode

Minimumverkoopprĳs

Boter
≥ 82 %

Verwerkingszekerheid

Maximumbedrag van
de steun

Verwerkingszekerheid

B

Boterconcentraat

Boterconcentraat
Room
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VERORDENING (EG) Nr. 59/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs van boter voor de 42e inschrĳving in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrĳving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

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

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 van de
Commissie (2), en met name op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van
de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999
van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen
op de markt voor boter en room (3), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1614/2001 (4), is bepaald dat,
rekening houdende met de voor elke inschrĳving
ontvangen offertes, op basis van de geldende interventieprĳs een maximumaankoopprĳs wordt vastgesteld of
kan worden besloten geen gevolg te geven aan de
inschrĳving.

(1)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 42e inschrĳving die wordt gehouden in het kader van
Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termĳn voor
de indiening van de offertes op 8 januari 2002 is verstreken,
wordt de maximumaankoopprĳs vastgesteld op 295,38 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160
193
333
214

van
van
van
van

26.6.1999, blz. 48.
29.7.2000, blz. 10.
24.12.1999, blz. 11.
8.8.2001, blz. 20.
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VERORDENING (EG) Nr. 60/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 261e bĳzondere inschrĳving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bĳ inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

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

(3)

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

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

(1)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 261e bĳzondere inschrĳving die wordt gehouden in
het kader van de permanente verkoop bĳ inschrĳving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 worden het maximumbedrag van de steun en de bestemmingszekerheid als
volgt vastgesteld:
— maximumbedrag van de steun:
— bestemmingszekerheid:

Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

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

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.

Artikel 2

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

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

de
de
en
te

12.1.2002
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VERORDENING (EG) Nr. 61/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes in het kader van de 281e deelinschrĳving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene
interventiemaatregelen is gehouden
lĳke ondersteuning van de markt en met de seizoengebonden ontwikkeling van de aantallen geslachte dieren
en prĳzen, blĳkt geen gevolg te moeten worden gegeven.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2), en met
name op artikel 47, lid 8,

(4)

Bĳ artikel 1, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1209/2001
van de Commissie van 20 juni 2001 houdende afwĳking
van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999
van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de
sector rundvlees betreft (7), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2579/2001 (8), is de openbare interventie ook geopend voor hele of halve karkassen van
magere runderen en zĳn specifieke bepalingen vastgesteld als aanvulling op de bepalingen betreffende de
interventie voor andere producten. Voor de 281e deelinschrĳving werd geen offerte ingediend.

(5)

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

(6)

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

Overwegende hetgeen volgt:
Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie van
15 maart 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de
openbare interventieaankoop in de sector rundvlees
betreft (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
1564/2001 (4), stelt de handelsnormen voor openbare
interventie vast. Overeenkomstig de bepalingen van
genoemde verordening, is een inschrĳving geopend bĳ
artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 van
de Commissie van 9 juni 1989 betreffende de aankoop
van rundvlees door middel van inschrĳving (5), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 12/2002 (6).

(1)

Op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr.
562/2000 is, eventueel voor elke deelinschrĳving een
maximumaankoopprĳs voor de kwaliteit R 3 vastgesteld
op basis van de ontvangen offertes. Krachtens artikel 13,
lid 2, kan worden besloten niet toe te wĳzen.

(2)

Na onderzoek van de voor de 281e deelinschrĳving
ingediende offertes en rekening houdend, overeenkomstig artikel 47, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1254/
1999, met hetgeen vereist is met het oog op een rede-

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 281e deelinschrĳving op grond van Verordening (EEG)
nr. 1627/89, wordt niet toegewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
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

160 van 26.6.1999, blz. 21.
315 van 1.12.2001, blz. 29.
68 van 16.3.2000, blz. 22.
208 van 1.8.2001, blz. 14.
159 van 10.6.1989, blz. 36.
3 van 5.1.2002, blz. 34.

(7) PB L 165 van 21.6.2001, blz. 15.
(8) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 68.
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VERORDENING (EG) Nr. 62/2002 VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van de maximumaankoopprĳs voor de 17e deelinschrĳving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001
Volgens bĳlage III bĳ die verordening bedraagt de
tussentĳd tussen de 18e en de 19e deelinschrĳving
echter drie weken. Om in die tussentĳd de rundvleesmarkt permanent te kunnen ondersteunen, moet worden
bepaald dat de op grond van de 18e deelinschrĳving van
21 januari toegewezen hoeveelheden tot en met 15
februari 2002 geleverd mogen worden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 690/2001 van de Commissie
van 3 april 2001 betreffende bĳzondere marktondersteuningsmaatregelen in de rundvleessector (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2595/2001 (4), en met name op artikel 3,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
Op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr.
690/2001 is in Verordening (EG) nr. 713/2001 van de
Commissie van 10 april 2001 betreffende de aankoop
van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/
2001 (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
13/2002 (6), de lĳst van lidstaten vastgesteld waarvoor
op 7 januari 2002 de 17e deelinschrĳving geopend is.

(1)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 690/2001 wordt, rekening houdend met het
bepaalde in artikel 3, lid 2, van die verordening, eventueel een maximumaankoopprĳs voor de referentieklasse
vastgesteld op grond van de ontvangen offertes.

(2)

(5)

Aangezien de marktondersteuningsmaatregelen dringend
moeten worden vastgesteld, moet deze verordening
onmiddellĳk in werking treden.

(6)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de op 7 januari 2002 geopende 17e deelinschrĳving op
grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 wordt de volgende
maximumaankoopprĳs vastgesteld:
— in Duitsland: 159,00 EUR/100 kg,
— in Ierland: 184,00 EUR/100 kg,
— in Spanje: 154,99 EUR/100 kg,
— in Frankrĳk: 209,00 EUR/100 kg,
— in België: 161,25 EUR/100 kg,
— in Portugal: 161,00 EUR/100 kg,

Met het oog op een redelĳke ondersteuning van de
rundvleesmarkt moet voor de betrokken lidstaten een
maximumaankoopprĳs worden vastgesteld. Wegens het
verschil maximumaankoopprĳzen worden vastgesteld.

(3)

Op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr.
690/2001 moet in het kader van elke afzonderlĳke
inschrĳving toegewezen hoeveelheid geleverd worden
binnen 17 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum
waarop de maximumaankoopprĳs gepubliceerd wordt.

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 21.
315 van 1.12.2001, blz. 29.
95 van 5.4.2001, blz. 8.
345 van 29.12.2001, blz. 33.
100 van 11.4.2001, blz. 3.
239 van 7.9.2001, blz. 13.

— in Oostenrĳk: 161,70 EUR/100 kg,

Artikel 2
In afwĳking van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr.
690/2001 mag de op grond van de 18e deelinschrĳving van
21 januari 2002 toegewezen hoeveelheid tot en met 15
februari 2002 geleverd worden.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 12 januari 2002.

12.1.2002
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

L 10/23
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VERORDENING (EG) Nr. 63/2002 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 20 december 2001
met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen
(ECB/2001/18)
NCB's voorzover mogelĳk de in artikel 5.1 omschreven
taken uitvoeren.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23
november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1), inzonderheid op artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 4,

(4)

Het kan noodzakelĳk zĳn, en tevens de rapportagelast
verminderen, dat de NCB's bĳ de werkelĳke populatie
van informatieplichtigen de statistische gegevens verzamelen die nodig zĳn om aan de statistische rapportageverplichtingen van de ECB te voldoen als onderdeel van
een breder kader voor statistische rapportage dat de
NCB's onder eigen verantwoordelĳkheid overeenkomstig
communautaire of nationale wetgeving, respectievelĳk
gevestigd gebruik opzetten en dat ook andere statistische
doeleinden dient, mits de statistische verplichtingen aan
de ECB worden nagekomen. Het is in deze gevallen voor
een grotere doorzichtigheid aangewezen de informatieplichtigen ervan in kennis te stellen dat de gegevens
voor andere statistische doeleinden worden verzameld.
In specifieke gevallen kan de ECB ter voldoening aan
haar verplichtingen gebruikmaken van de aldus verzamelde statistische gegevens.

(5)

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2533/98 vereist dat
de ECB uit de referentiepopulatie van informatieplichtigen de werkelĳke populatie van informatieplichtigen
bepaalt en de rapportagelast tot een minimum beperkt.
Voor MFI-rentestatistieken omvat de werkelĳke populatie van informatieplichtigen hetzĳ een volledige telling
van alle relevante MFI's of, bĳ wĳze van alternatief, een
steekproef van relevante MFI's gebaseerd op specifieke
criteria. Gezien de kenmerkende eigenschappen van de
MFI-sector in elk van de deelnemende lidstaten wordt de
uiteindelĳke keuze van de selectiemethode aan de NCB's
overgelaten. Het doel is de rapportagelasten te
verlichten, terwĳl tegelĳkertĳd de hoge kwaliteit van de
statistieken wordt verzekerd. Artikel 5, lid 1, bepaalt dat
de ECB verordeningen kan aannemen voor de vaststelling en het opleggen van haar vereisten met betrekking
tot het rapporteren van statistische gegevens aan de
werkelĳke populatie van informatieplichtigen van de
deelnemende lidstaten. Artikel 6, lid 4, bepaalt dat de
ECB verordeningen mag vaststellen tot nadere bepaling
van de voorwaarden waaronder het recht tot verificatie
of de gedwongen verzameling van statistische gegevens
mag worden uitgeoefend.

(6)

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2533/98 bepaalt dat
de lidstaten op het gebied van statistische informatie hun
eigen organisatie dienen in te richten en volledig met het
ESCB dienen samen te werken ter verzekering van de
vervulling van de uit artikel 5 van de statuten voortvloeiende verplichtingen.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) heeft
voor de uitvoering van zĳn taken statistieken nodig met
betrekking tot de door monetaire financiële instellingen
(MFI's) ten aanzien van huishoudens en niet-financiële
vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen. Het belangrĳkste doel daarvan is de
Europese Centrale Bank (ECB) een volledig, gedetailleerd
en geharmoniseerd statistisch beeld te geven van de door
MFI's gehanteerde rentetarieven en de daarin in de tĳd
optredende wĳzigingen. Deze rentetarieven vormen de
laatste schakel in het mechanisme voor de doorwerking
van het monetaire beleid dat voortvloeit uit wĳzigingen
in officiële rentetarieven, en zĳn daardoor een noodzakelĳke eerste voorwaarde voor een betrouwbare analyse
van monetaire ontwikkelingen in de deelnemende
lidstaten. Tegelĳkertĳd heeft het ESCB informatie over de
renteontwikkeling nodig om een bĳdrage te kunnen
leveren aan een soepele beleidsvoering door de bevoegde
autoriteiten met betrekking tot het bedrĳfseconomisch
toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het
financiële stelsel.

(2)

Overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna het
„Verdrag” te noemen) en krachtens de in de Statuten van
het Europees Stelsel van centrale banken en van de
Europese Centrale Bank (hierna de „statuten” te noemen)
neergelegde voorwaarden, stelt de ECB verordeningen
op, voorzover deze nodig zĳn voor de uitvoering van de
taken van het ESCB overeenkomstig de statuten en in
sommige gevallen overeenkomstig de in artikel 107, lid
6, van het Verdrag genoemde door de Raad aangenomen
bepalingen.

(3)

Artikel 5.1 van de statuten vereist dat de ECB, bĳgestaan
door de nationale centrale banken (NCB's), hetzĳ bĳ de
bevoegde nationale autoriteiten of rechtstreeks bĳ de
economische subjecten de voor de vervulling van de
taken van het ESCB benodigde statistische gegevens
verzamelt. Artikel 5.2 van de statuten bepaalt dat de

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.
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Verordeningen die door de ECB uit hoofde van artikel
34.1 van de statuten worden vastgesteld, kennen weliswaar geen rechten toe en leggen geen verplichtingen op
aan niet-deelnemende lidstaten, maar artikel 5 van de
statuten is desalniettemin zowel op deelnemende als
niet-deelnemende lidstaten van toepassing. Verordening
(EG) nr. 2533/98 herinnert eraan dat artikel 5 van de
statuten, samen met artikel 5 van het Verdrag, voor de
niet-deelnemende lidstaten, om deelnemende lidstaten te
kunnen worden, de verplichting inhoudt om op nationaal niveau alle maatregelen te nemen en uit te voeren
die zĳ dienstig achten voor de verzameling van de statistische gegevens die nodig zĳn om te voldoen aan de
door de ECB opgelegde statistische rapportageverplichtingen, evenals voor het tĳdig treffen van voorbereidingen op het gebied van statistieken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

L 10/25

financiële vennootschappen op in euro luidende deposito's
en leningen;
5. „potentiële populatie van informatieplichtigen” betekent
ingezeten kredietinstellingen en andere instellingen die in
euro luidende deposito's aantrekken van of in euro luidende
leningen verstrekken aan in de deelnemende lidstaten ingezeten huishoudens en/of niet-financiële vennootschappen.

Artikel 2
Werkelĳke populatie van informatieplichtigen
1.
De werkelĳke populatie van informatieplichtigen bestaat
uit kredietinstellingen en andere instellingen uit de potentiële
populatie van informatieplichtigen die door NCB's worden
geselecteerd op grond van de in bĳlage I uiteengezette procedure.
2.
Iedere NCB stelt haar ingezeten informatieplichtigen in
kennis van hun reportageverplichtingen op grond van nationale procedures.

Artikel 1
Definities

3.
De Raad van bestuur beoordeelt de naleving van bĳlage I
na de eerste tenuitvoerlegging ervan en vervolgens ten minste
elke twee jaar.

Voor de toepassing van deze verordening geldt:
1. de termen „informatieplichtigen”, „deelnemende lidstaat”,
„ingezetene” en „ingezeten” hebben dezelfde betekenis als
gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2533/98.
2. „huishoudens en niet-financiële vennootschappen” zĳn alle
niet-financiële sectoren met uitzondering van de overheid,
zoals gedefinieerd in het Europees Stelsel van Rekeningen
(ESR) 1995, opgenomen in bĳlage A bĳ Verordening (EG)
nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het
Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in
de Gemeenschap (1). Deze definitie omvat de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten
behoeve van huishoudens (S.14 en S.15 gecombineerd) en
de sector niet-financiële vennootschappen (S.11);
3. „kredietinstellingen en andere instellingen” zĳn alle MFI's
met uitzondering van centrale banken en geldmarktfondsen
zoals vastgesteld overeenkomstig de classificatieprincipes
uiteengezet in deel 1, paragraaf 1, van bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de Europese Centrale Bank
van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen
(ECB/2001/13) (2);
4. „MFI-rentestatistieken” zĳn statistieken met betrekking tot
de rentetarieven die door ingezeten kredietinstellingen en
andere instellingen worden gehanteerd ten aanzien van in
de deelnemende lidstaten ingezeten huishoudens en niet(1) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.
(2) PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1.

Artikel 3
Statistische rapportageverplichtingen
1.
Ten behoeve van de regelmatige productie van MFIrentestatistieken verstrekt de werkelĳke populatie van informatieplichtigen maandelĳks statistische gegevens met betrekking
tot nieuw afgesloten contracten en uitstaande bedragen aan de
NCB van de deelnemende lidstaat waarvan de informatieplichtige ingezetene is. De vereiste statistische informatie is gespecificeerd in bĳlage II van deze verordening.
2.
De NCB's definiëren en effectueren de rapportageprocedures die door de werkelĳke populatie van informatieplichtigen
moeten worden gevolgd overeenkomstig nationale kenmerken.
De NCB's verzekeren dat deze rapportageprocedures de vereiste
statistische informatie opleveren en nauwgezette controle
mogelĳk maken van de naleving van de minimumnormen voor
transmissie, nauwkeurigheid, conceptuele naleving en herzieningen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel.
3.
De vereiste statistische informatie wordt gerapporteerd
met inachtneming van de minimumnormen voor transmissie,
nauwkeurigheid, conceptuele naleving en herzieningen, als
omschreven in bĳlage III.
4.
De NCB's rapporteren de maandelĳkse geaggregeerde
nationale statistische informatie aan de ECB uiterlĳk aan het
einde van de 19e werkdag na het einde van de referentiemaand.
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Artikel 4

Artikel 6

Verificatie en gedwongen dataverzameling

Overgangsbepalingen

Het recht tot verificatie of gedwongen verzameling van de
gegevens die door informatieplichtigen worden verstrekt overeenkomstig de in deze verordening neergelegde statistische
rapportageverplichtingen, wordt uitgeoefend door de NCB's,
onverminderd het recht van de ECB om deze rechten zelf uit te
oefenen. Dit recht wordt met name uitgeoefend wanneer een
instelling die onderdeel uitmaakt van de werkelĳke populatie
van informatieplichtigen, niet voldoet aan de minimumnormen
voor transmissie, nauwkeurigheid, conceptuele naleving en
herzieningen, als omschreven in bĳlage III van deze verordening.
Artikel 5
Eerste rapportage
Rapportage op grond van deze verordening begint met de
maandelĳkse statistische informatie over de maand januari
2003.

Overgangsbepalingen met betrekking tot toepassing van delen
van deze verordening zĳn neergelegd in bĳlage IV.
Artikel 7
Slotbepaling
Deze verordening wordt van kracht op 31 januari 2002.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 december 2001.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president
Willem F. DUISENBERG
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BĲLAGE I
SELECTIE VAN DE WERKELĲKE POPULATIE VAN INFORMATIEPLICHTIGEN EN ONDERHOUD VAN DE
STEEKPROEF VOOR RENTESTATISTIEKEN VAN MONETAIRE FINANCIËLE INSTELLINGEN
DEEL 1
Selectie van de werkel¶ke populatie van informatieplichtigen
I. Algemene selectieprocedure
1. Nationale centrale banken (NCB's) passen de in het hiernavolgende schema geïllustreerde procedure toe om de
informatieplichtigen te selecteren. Deze procedure wordt in detail in deze bĳlage uiteengezet.

II. Volledige telling of steekproef
2. Elke NCB selecteert haar informatieplichtigen uit de kredietinstellingen en andere instellingen in de potentiële
populatie van informatieplichtigen die ingezetenen zĳn van dezelfde deelnemende lidstaat als de NCB.
3. Om de informatieplichtigen te selecteren voeren de NCB's een volledige telling uit of ze volgen een steekproefbenadering overeenkomstig de in de volgende paragrafen vastgestelde criteria.
4. In het geval van een volledige telling vraagt de NCB elke ingezeten kredietinstelling en andere instelling in de
potentiële populatie van informatieplichtigen om de rentestatistieken van de monetaire financiële instelling (MFI) te
rapporteren. De variabelen die door middel van een volledige telling worden verzameld zĳn de rentetarieven en de
bedragen aan nieuwe contracten en de rentetarieven op uitstaande bedragen.
5. In het geval van een steekproef wordt slechts een selectie van de kredietinstellingen en andere instellingen in de
potentiële populatie van informatieplichtigen gevraagd te rapporteren. De variabelen die met behulp van de steekproef worden geschat zĳn de rentetarieven en de bedragen van nieuwe contracten en de rentetarieven op uitstaande
bedragen. Deze variabelen worden de steekproefvariabelen genoemd. Om het risico tot een minimum te beperken dat
de resultaten van een steekproefonderzoek afwĳken van de ware (onbekende) waarden in de potentiële populatie van
informatieplichtigen, wordt de steekproef zo genomen dat deze representatief is voor de potentiële populatie van
informatieplichtigen. In het kader van MFI-rentestatistieken wordt een steekproef als representatief beschouwd indien
alle kenmerkende eigenschappen die van belang zĳn voor MFI-rentestatistieken en eigen zĳn aan de potentiële
populatie van informatieplichtigen, ook in de steekproef worden weerspiegeld. Voor het nemen van de eerste
steekproef kunnen de NCB's geschikte benaderingen en modellen gebruiken om het steekproefschema te produceren,
ook al voldoen de onderliggende gegevens, die worden afgeleid uit bestaande bronnen, niet volledig aan de definitie
van deze verordening.
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III. Stratificatie van de potentiële populatie van informatieplichtigen
6. Om te verzekeren dat de steekproef representatief is, stratificeert iedere NCB die kiest voor de steekproefbenadering
voor MFI-rentestatistieken, de potentiële populatie van informatieplichtigen op een geschikte manier alvorens over te
gaan tot het selecteren van informatieplichtigen. Stratificatie houdt in dat de potentiële populatie van informatieplichtigen N wordt onderverdeeld in subpopulaties of strata N1, N2, N3, …, NL. Deze onderverdelingen in subpopulaties of
strata mogen niet overlappen en vormen samen de potentiële populatie van informatieplichtigen:
N1 + N2 + N3 + … + NL = N.
7. De NCB's stellen stratificatiecriteria op waarmee de potentiële populatie van informatieplichtigen in homogene strata
kan worden onderverdeeld. Strata worden geacht homogeen te zĳn indien de variantie van de steekproefvariabelen
binnen het stratum lager is dan de variantie tussen de strata (1). De stratificatiecriteria worden gekoppeld aan
MFI-rentestatistieken, d.w.z. er is een relatie tussen de stratificatiecriteria en de rentetarieven en rentebedragen die
vanuit de steekproef moeten worden geschat.
8. Elke NCB die voor de steekproefbenadering kiest, stelt minstens één stratificatiecriterium op om te verzekeren dat de
steekproef van kredietinstellingen en andere instellingen representatief is voor de betreffende deelnemende lidstaat en
dat de steekproeffout klein is. Idealiter stellen NCB's een hiërarchie van stratificatiecriteria op. Hierbĳ dient rekening te
worden gehouden met de nationale omstandigheden, zodat de stratificatiecriteria specifiek zĳn voor elke deelnemende lidstaat.
9. De informatieplichtigen worden geselecteerd door middel van een enkelvoudige steekproef nadat alle strata zĳn
gedefinieerd. Alleen in deze fase van de steekproef worden informatieplichtigen getrokken uit de potentiële populatie
van informatieplichtigen. Een tussentrekking wordt niet uitgevoerd.
IV. Minimumgrootte van de nationale steekproef
10. De minimumgrootte van de nationale steekproef dient zodanig te zĳn dat de maximale stochastische fout (2) voor
rentetarieven op nieuwe contracten gemiddeld over alle categorieën instrumenten niet groter is dan 10 basispunten
bĳ een betrouwbaarheidsniveau van 90 % (3). Dat hieraan voldaan wordt, dient ofwel rechtstreeks te worden
aangetoond met geschikte gegevens, ofwel, bĳ gebreke aan dergelĳke gegevens, mag worden aangenomen dat, indien
aan een van de volgende criteria is voldaan, de steekproefgrootte groot genoeg is om aan het minimumvereiste te
voldoen.
a) De minimumgrootte van de nationale steekproef omvat ten minste 30 % van de potentiële populatie van
ingezeten informatieplichtigen; indien 30 % van de ingezeten informatieplichtigen meer dan 100 informatieplichtigen betreft, kan de minimumgrootte van de nationale steekproef desalniettemin worden beperkt tot 100
informatieplichtigen.
b) De minimumgrootte van de nationale steekproef omvat ten minste 75 % van de stand aan in euro luidende
deposito's en 75 % van de stand aan in euro luidende leningen die ontvangen worden van, respectievelĳk verstrekt
worden aan huishoudens en niet-financiële vennootschappen die ingezetenen zĳn van de deelnemende lidstaten.
11. Onder geschikte gegevens worden gegevens verstaan die voldoende gedetailleerd zĳn en gekoppeld zĳn aan MFIrentestatistieken in de zin dat de onderzoeken waaruit de gegevens worden afgeleid, definities toepassen die
consistent zĳn met MFI-rentestatistieken. Het is mogelĳk dat vóór het onderzoek aan MFI-rentestatistieken wordt
uitgevoerd en informatieplichtigen de eerste reeks gegevens hebben verstrekt, NCB's nog niet de beschikking hebben
over dergelĳke gegevens.
12. NCB's mogen meer informatieplichtigen selecteren, maar niet minder dan de minimumgrootte van de nationale
steekproef. De minimumgrootte van de nationale steekproef heeft zowel betrekking op de eerste minimumsteekproef,
alsmede op de minimumsteekproef na onderhoud zoals vastgelegd in paragraaf 21. Vanwege fusies en uittreders kan
de steekproef in de loop der tĳd tot de volgende onderhoudsperiode kleiner worden.
13. NCB's mogen meer informatieplichtigen selecteren dan is vastgelegd in de minimumgrootte van de nationale
steekproef, met name wanneer zulks vereist is om de representativiteit van de nationale steekproef, gezien de
structuur van het nationale financiële stelsel, te vergroten.
14. Het aantal kredietinstellingen en andere instellingen in de potentiële populatie van informatieplichtigen en de
minimumgrootte van de steekproef dienen consistent te zĳn. NCB's kunnen kredietinstellingen en andere instellingen,
die ingezetenen zĳn van één enkele deelnemende lidstaat en ieder afzonderlĳk zĳn opgenomen op de lĳst van MFI's
zoals vastgesteld en bĳgewerkt overeenkomstig de in bĳlage I, deel 1, paragraaf 1, van Verordening (EG) nr.
2423/2001 van de Europese Centrale Bank van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van
de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13) (4) uiteengezette classificatieprincipes, toestaan MFI-rentestatistieken samen als een groep te rapporteren. De groep wordt een fictieve informatieplichtige. Dit betekent dat de
groep MFI-rentestatistieken rapporteert als ware het één enkele MFI, d.w.z. er wordt één gemiddeld rentetarief
gerapporteerd per categorie instrumenten waarbĳ de hele groep wordt bestreken in plaats van één tarief voor elke op
de lĳst van MFI's opgenomen MFI. Tegelĳkertĳd worden de krediet- en andere instellingen in de groep in de potentiële
populatie van informatieplichtigen en in de steekproef nog steeds als aparte instellingen geteld.
(1) De ontleding van de totale variantie in een variantie binnen en tussen de strata staat bekend als het theorema van Huygens.
(2)
waarbĳ D de maximale stochastische fout is, za/2 de uit de normale verdeling of enig andere passende verdeling conform de
gegevensstructuur (bv. t-verdeling) berekende factor onder aanname van een betrouwbaarheidsniveau van 1-α, var(Lθ) de variantie van
de schatter van parameter θ, en vâr(Lθ) de geschatte variantie van de schatter van parameter θ.
(3) De NCB's kunnen de absolute maatstaf van 10 basispunten op een betrouwbaarheidsniveau van 90 % omzetten in een relatieve
maatstaf als aanvaardbare maximale variatiecoëfficiënt van de schatter.
(4) PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1.
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V. Steekproefaandeel van de verschillende strata en selectie van informatieplichtigen
15. Na het bepalen van de nationale strata overeenkomstig paragraaf 6 en 7 en de grootte n van de nationale steekproef
overeenkomstig paragraaf 10, nemen NCB's die voor de steekproefbenadering kiezen, de steekproef door de feitelĳke
informatieplichtigen uit elk stratum te selecteren. De totale grootte n van de nationale steekproef is de som van de
steekproefgroottes n1, n2, n3, …, nL voor elk van de strata:
n1 + n2 + n3 + … + nL = n.
16. Iedere NCB kiest de meest geschikte verdeling van de nationale steekproefgrootte n over de strata. Hiertoe bepaalt
iedere NCB de steekproeffractie nh/Nh voor ieder stratum h, d.w.z. hoeveel informatieplichtigen nh genomen worden
van het totale aantal kredietinstellingen en andere instellingen Nh in ieder stratum. De steekproeffractie voor ieder
stratum h voldoet aan de voorwaarde 0 < nh/Nh ≤ 1. De steekproeffractie is dus groter dan 0, hetgeen betekent dat uit
ieder stratum ten minste één informatieplichtige wordt geselecteerd zodat geen stratum volledig van de werkelĳke
populatie van informatieplichtigen wordt uitgesloten. Voorts is de maximale steekproeffractie één, hetgeen betekent
dat alle krediet- en andere instellingen uit een stratum informatieplichtige worden.
17. Om de feitelĳke informatieplichtigen in elk stratum te selecteren, nemen NCB's hetzĳ alle instellingen in het stratum
op, nemen zĳ een aselecte steekproef of selecteren zĳ de grootste instellingen per stratum. Het aselect trekken van de
instellingen in ieder stratum wordt dan uitgevoerd hetzĳ met een gelĳke waarschĳnlĳkheid voor alle instellingen,
hetzĳ met een waarschĳnlĳkheid die evenredig is met de omvang van de instelling. NCB's kunnen voor sommige
strata kiezen voor het opnemen van alle instellingen, voor het nemen van een aselecte steekproef voor andere strata,
terwĳl ze voor wederom andere strata de grootste instellingen selecteren.
18. Informatie over de omvang van iedere kredietinstelling en andere instelling in de potentiële populatie van informatieplichtigen is op nationaal niveau beschikbaar uit de MFI-balansstatistieken die verzameld worden op grond van
Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13). NCB's gebruiken het totale uitstaande bedrag van in euro luidende
deposito's en leningen ten opzichte van huishoudens en niet-financiële vennootschappen ingezetenen van deelnemende lidstaten, hetgeen het voor MFI-rentestatistieken relevante gedeelte van de balans is, of een goede benadering
daarvan.
19. MFI-rentestatistieken worden gebaseerd op een selectie zonder teruglegging, d.w.z. iedere kredietinstelling en andere
instelling in de potentiële populatie van informatieplichtigen wordt slechts eenmaal geselecteerd.
20. Indien een NCB opteert voor een volledige telling van alle kredietinstellingen en andere instellingen in één stratum,
dan kan de NCB in dat stratum op het niveau van bĳkantoren steekproeven nemen. De voorwaarde is dat de NCB
over een complete lĳst van bĳkantoren beschikt die alle contracten van de krediet- en andere instellingen in het
stratum omvat, en over relevante gegevens voor de vaststellingen van de variantie van de rentetarieven voor nieuwe
contracten ten opzichte van huishoudens en niet-financiële vennootschappen in alle bĳkantoren. Op de selectie van
bĳkantoren zĳn alle in deze bĳlage vastgelegde vereisten van toepassing. De geselecteerde bĳkantoren worden fictieve
aan alle in bĳlage II vastgelegde rapportageverplichtingen onderworpen informatieplichtigen. Deze procedure laat de
aansprakelĳkheid als informatieplichtige van de krediet- of andere instelling, waartoe de bĳkantoren behoren,
onverlet.

DEEL 2
Onderhoud van de steekproef van de werkel¶ke populatie van informatieplichtigen

VI. Onderhoud van de steekproef in de tĳd
21. NCB's die kiezen voor de steekproefbenadering, dienen ervoor te zorgen dat de steekproef in de loop der tĳd
representatief blĳft.
22. NCB's moeten daarom de representativiteit van hun steekproef ten minste eenmaal per jaar controleren. Indien er
significante veranderingen zĳn opgetreden in de potentiële populatie van informatieplichtigen, dienen die na deze
jaarlĳkse controle in de steekproef tot uitdrukking te worden gebracht.
23. Met tussenpozen van maximaal twee jaar voeren NCB's een regelmatige controle van de representativiteit van de
steekproef rekening houdend met toetreders tot de potentiële populatie van informatieplichtigen, met uittreders uit de
potentiële en werkelĳke populatie van informatieplichtigen, alsook met alle andere veranderingen in de kenmerkende
eigenschappen van de informatieplichtigen. NCB's hebben echter de vrĳheid om hun steekproef vaker te controleren
en aan te vullen.
24. Na verloop van tĳd dient de steekproef te worden bĳgesteld rekening houdend met de toetreders tot de potentiële
populatie van informatieplichtigen om representatief te blĳven voor de potentiële populatie van informatieplichtigen.
NCB's nemen daarom een steekproef nb uit de populatie van alle toetreders Nb. De aanvullende selectie van
toetredende instellingen nb uit het totale aantal toetreders Nb wordt aangeduid als de incrementele steekproef in de
loop der tĳd.
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25. Na verloop van tĳd dient de steekproef ook te worden bĳgesteld rekening houdend met de uittreders uit de potentiële
en de werkelĳke populatie van informatieplichtigen. Bĳstelling is niet nodig indien het aantal uittreders Nd uit de
potentiële populatie van informatieplichtigen evenredig is aan het aantal uittreders nd uit de steekproef (geval 1).
Indien instellingen uit de potentiële populatie van informatieplichtigen treden die geen deel uitmaken van de
steekproef, wordt de steekproef te groot vergeleken met de omvang van de potentiële populatie van informatieplichtigen (geval 2). Indien meer instellingen uit de steekproef treden dan uit de potentiële populatie van informatieplichtigen, wordt de steekproef in de loop der tĳd te klein en zou niet meer representatief kunnen zĳn (geval 3). In de
gevallen 2 en 3 worden de gewichten die aan iedere instelling worden toegekend, bĳgesteld door middel van een
bewezen van de steekproeftheorie afgeleide statistische methode. Het gewicht dat aan elke informatieplichtige wordt
toegekend, is het omgekeerde van zĳn trekkingskans en dus de ophogingsfactor. Bĳ poststratificatie wordt de
steekproef opnieuw gestratificeerd en worden nieuwe trekkingskansen en dus nieuwe gewichten toegekend. NCB's
mogen poststratificatie toepassen indien zulks passend is voor het voldoen aan de verplichtingen. In geval 2, waarin
de steekproef relatief te groot is voor de populatie, wordt geen informatieplichtige uit de steekproef genomen.
26. Na verloop van tĳd wordt de steekproef bĳgesteld rekening houdend met wĳzigingen in de kenmerkende eigenschappen van de informatieplichtigen. Deze wĳzigingen kunnen optreden vanwege fusies, splitsingen, groei van de
instelling, enz. Sommige informatieplichtigen zouden van stratum kunnen veranderen. Net als in de gevallen 2 en 3
voor uittreders, wordt de steekproef bĳgesteld door middel van een bewezen van de steekproeftheorie afgeleide
statistische methode. Nieuwe trekkingskansen en gewichten worden toegekend.
DEEL 3
Verdere steekproefkwesties
VII. Consistentie
27. Om te zorgen voor consistentie tussen MFI-rentestatistieken met betrekking tot uitstaande bedragen inzake deposito's
en leningen en betreffende nieuwe contracten inzake deposito's en leningen, gebruiken NCB's die voor de steekproefbenadering kiezen, dezelfde informatieplichtigen voor het verzamelen van deze statistische reeksen. NCB's kunnen
ook kiezen voor een steekproefbenadering voor onderdelen van MFI-statistieken van rentetarieven en een volledige
telling voor de overige delen. Zĳ mogen echter niet twee of meer verschillende steekproeven gebruiken.
VIII. Financiële innovatie
28. NCB's hoeven in de steekproefprocedure niet elk product op te nemen dat op nationaal niveau bestaat. Ze mogen
echter geen hele categorie instrumenten uitsluiten op de grond dat de betrokken bedragen erg klein zĳn. Dus, indien
een categorie instrumenten slechts door één instelling wordt aangeboden, wordt deze instelling opgenomen in de
steekproef. Indien een categorie instrumenten ten tĳde van de eerste steekproeftrekking niet bestaat in een deelnemende lidstaat, maar daarna door een instelling wordt geïntroduceerd, wordt deze instelling bĳ de eerstvolgende
controle van de representativiteit opgenomen in de steekproef. Indien een nieuw product wordt gecreëerd, rapporteren de instellingen in de steekproef hierover in hun eerstvolgende verslag, zoals van alle informatieplichtigen wordt
vereist dat ze over al hun producten rapporteren.
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BIJLAGE II
RAPPORTAGEKADER VAN RENTESTATISTIEKEN VOOR MONETAIRE FINANCIËLE INSTELLINGEN
DEEL 1
Soort tarief
I. Overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar
Algemeen principe
1. Het rentetype waarover informatieplichtigen voor alle categorieën deposito's en leningen die betrekking hebben op
nieuwe contracten en op uitstaande bedragen informatie dienen te verschaffen, is de overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar. Het is gedefinieerd als het rentetarief dat afzonderlĳk tussen de informatieplichtige en het
huishouden of de niet-financiële vennootschap is overeengekomen voor een deposito of lening, omgerekend op
jaarbasis en uitgedrukt in procenten per jaar. De overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar omvat alle
rentebetalingen op deposito's en leningen, maar geen andere mogelĳk van toepassing zĳnde kosten. Disagio,
gedefinieerd als het verschil tussen het nominale bedrag van de lening en het door de klant ontvangen bedrag, wordt
beschouwd als een rentebetaling bĳ aanvang van het contract (tĳd t0) en wordt daarom meegenomen in de
overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar.
2. Indien tussen de informatieplichtige en het huishouden of de niet-financiële vennootschap overeengekomen rentebetalingen op gezette tĳden in een jaar worden gekapitaliseerd, bĳvoorbeeld per maand of per kwartaal in plaats van
per jaar, wordt het overeengekomen tarief met behulp van de volgende formule omgerekend om de overeengekomen
rente uitgedrukt in procenten per jaar af te leiden:

met:
x

de overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar,

rag

het rentetarief op jaarbasis dat is overeengekomen tussen de informatieplichtigen en het huishouden of de
niet-financiële vennootschap voor een deposito of lening waarbĳ de rente op het deposito en alle betalingen en
aflossingen van de lening op gezette tĳden binnen een jaar worden gekapitaliseerd, en

n

het aantal kapitalisatieperioden voor de depositorente en betalings-/aflossingsperioden van de lening per jaar,
d.w.z. 1 bĳ jaarlĳkse betalingen, 2 bĳ halfjaarlĳkse betalingen, 4 bĳ betalingen per kwartaal, en 12 bĳ
maandelĳkse betalingen.

3. Nationale centrale banken (NCB's) kunnen ook verlangen dat hun informatieplichtigen voor alle of voor sommige
deposito- en leninginstrumenten die betrekking hebben op nieuwe contracten en uitstaande bedragen, het eng
gedefinieerde rentetarief rapporteren, in plaats van de overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar. Het
eng gedefinieerde rentetarief is gedefinieerd als het door de informatieplichtigen en het huishouden of de niet-financiële vennootschap overeengekomen rentetarief op jaarbasis dat gelĳk is aan de contante waarde van alle toekomstige
verplichtingen, met uitzondering van kosten (deposito's of leningen, betalingen of aflossingen of rentebetalingen). Het
eng gedefinieerde rentetarief is equivalent aan de rentecomponent van het jaarlĳkse kostenpercentage zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder e), van Richtlĳn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de
harmonisatie van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (2). Het enige verschil tussen het eng
gedefinieerde rentetarief en de overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar is de onderliggende methode
voor het op jaarbasis berekenen van rentebetalingen. Het eng gedefinieerde rentetarief gebruikt een iteratieve
benadering van het rentetarief op jaarbasis en kan daarom op elk type deposito of lening worden toegepast, terwĳl de
overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar de in paragraaf 2 gedefinieerde algebraïsche formule gebruikt
en daarom alleen toegepast kan worden op deposito's en leningen met regelmatige kapitalisatie van rentebetalingen.
Alle andere vereisten zĳn hetzelfde, hetgeen inhoudt dat overal waar in het navolgende sprake is van de overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar, dit ook van toepassing is op het eng gedefinieerde rentetarief.
Behandeling van belastingen, subsidies en regulerende maatregelen
4. De rentebetalingen die worden bestreken door de overeengekomen rente uitgedrukt in procenten per jaar, geven weer
wat de informatieplichtige betaalt op deposito's en ontvangt op leningen. Indien het door de ene partĳ betaalde
bedrag verschilt van het door de andere partĳ ontvangen bedrag, is de opvatting van de informatieplichtige inzake het
tarief bepalend voor de rentebetaling die in MFI-rentestatistieken wordt opgenomen.
5. Op grond van dit principe dienen rentetarieven op een brutobasis vóór belastingen te worden geregistreerd,
aangezien de rentetarieven vóór belastingen weergeven wat informatieplichtigen op deposito's betalen en op leningen
ontvangen.
(1) PB L 42 van 12.2.1987, blz. 48.
(2) PB L 101 van 1.4.1998, blz. 17.
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6. Voorts worden door derden aan huishoudens of niet-financiële vennootschappen toegekende subsidies niet meegenomen bĳ het bepalen van de rentebetaling, aangezien de subsidies niet betaald of ontvangen worden door de
informatieplichtige.
7. Gunstige tarieven die informatieplichtigen berekenen voor hun werknemers, worden meegenomen in MFI-rentestatistieken.
8. Indien regulerende maatregelen rentebetalingen beïnvloeden, bĳvoorbeeld renteplafonds of het verbod op vergoeding
voor girale deposito's, wordt dit in MFI-rentestatistieken tot uitdrukking gebracht. Een wĳziging in de regulerende
maatregelen, bĳvoorbeeld het niveau van toegepaste rentetarieven of renteplafonds, wordt in MFI-rentestatistieken
weergegeven als een wĳziging in het rentetarief.
II. Jaarlĳks kostenpercentage
9. Naast overeengekomen rentetarieven uitgedrukt in procenten per jaar verstrekken de informatieplichtigen met
betrekking tot nieuwe contracten voor consumptief krediet en leningen aan huishoudens voor de aankoop van een
huis het jaarlĳkse kostenpercentage zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder e), van Richtlĳn 87/102/EEG, d.w.z.:
— één jaarlĳks kostenpercentage voor nieuw consumptief krediet (zie indicator 30 in appendix 2), en
— één jaarlĳks kostenpercentage voor nieuwe leningen aan huishoudens voor de aankoop van een huis (zie indicator
31 in appendix 2) (1).
10. In het jaarlĳkse kostenpercentage zĳn de „totale kosten van het aan de consument verleende krediet” opgenomen,
zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder d), van Richtlĳn 87/102/EEG. Deze totale kosten omvatten een
rentecomponent en een component overige (ermee samenhangende) kosten, zoals de onderzoeks- en administratiekosten, kosten voor het opstellen van de documenten, garanties, kredietverzekering, enz.
11. De samenstelling van de component overige kosten kan van land tot land verschillen, aangezien de definities in
Richtlĳn 87/102/EEG op verschillende manieren worden toegepast en omdat de nationale financiële systemen en de
procedures voor het verstrekken van onderpand voor krediet verschillen.
III. Conventies
12. Informatieplichtigen gaan bĳ het samenstellen van het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar
uit van een standaardjaar van 365 dagen, d.w.z. het effect van een bĳkomende dag in schrikkeljaren wordt genegeerd.

DEEL 2
Te rapporteren activiteiten
13. Informatieplichtigen verstrekken MFI-rentestatistieken met betrekking tot uitstaande bedragen en nieuwe contracten.
IV. Rentetarieven op uitstaande bedragen
14. Uitstaande bedragen worden gedefinieerd als de stand van alle deposito's die door huishoudens en niet-financiële
vennootschappen bĳ de informatieplichtige worden geplaatst en de stand van alle leningen die door de informatieplichtige aan huishoudens en niet-financiële vennootschappen worden verstrekt.
15. Een rentetarief op uitstaande bedragen weerspiegelt het gewogen gemiddelde renteniveau dat van toepassing is op de
stand van deposito's of leningen in de betreffende categorie instrumenten op het referentietĳdstip zoals gedefinieerd
in paragraaf 26. Het bestrĳkt alle uitstaande contracten die zĳn afgesloten in alle aan de rapportagedatum voorafgaande perioden.
16. Dubieuze leningen en leningen voor schuldherstructurering tegen tarieven die lager liggen dan de op de markt
gangbare tarieven, worden niet opgenomen in de gewogen gemiddelde rentetarieven op uitstaande bedragen.
Dubieuze leningen en leningen voor schuldherstructurering worden gedefinieerd volgens de nationale praktĳk, die in
de verschillende deelnemende lidstaten verschillend kan zĳn.
V. Nieuwe contracten met betrekking tot girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekeningcourantkredieten
17. In het geval van girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten zoals gedefinieerd in de
paragrafen 42 tot en met 44, wordt het begrip nieuwe contracten uitgebreid tot het gehele uitstaande bedrag. Het
debet- of creditsaldo, d.w.z. het uitstaande bedrag, op het referentietĳdstip zoals gedefinieerd in paragraaf 29, wordt
daarom gebruikt als een indicator voor de nieuwe contracten in girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en
rekening-courantkredieten.
(1) NCB's kunnen een uitzondering toekennen voor consumentenkrediet en leningen aan huishoudens voor huisaankopen ten opzichte
van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
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18. De rentetarieven voor girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten weerspiegelen het
gewogen gemiddelde renteniveau dat van toepassing is op de stand van deze rekeningen op het referentietĳdstip,
zoals vastgelegd in paragraaf 29. Ze bestrĳken alle uitstaande contracten die zĳn afgesloten in alle aan de rapportagedatum voorafgaande perioden.
19. Om de MFI-rentetarieven te berekenen op rekeningen die afhankelĳk van het saldo deposito's of leningen kunnen
zĳn, maken informatieplichtigen een onderscheid tussen de perioden met een creditsaldo en de perioden met een
debetsaldo. De informatieplichtigen rapporteren gewogen gemiddelde rentetarieven waarbĳ de creditsaldi als girale
deposito's worden aangeduid, en gewogen gemiddelde rentetarieven waarbĳ de debetsaldi als rekening-courantkredieten worden aangeduid. Ze rapporteren geen gewogen gemiddelde rentetarieven waarin (lage) tarieven voor girale
deposito's en (hoge) tarieven voor rekening-courantkredieten worden gecombineerd.
VI. Nieuwe contracten in categorieën instrumenten met uitzondering van girale deposito's, deposito's met
opzegtermĳn en rekening-courantkredieten
20. De volgende paragrafen 21 tot en met 25 hebben betrekking op alle categorieën instrumenten met uitzondering van
girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten, d.w.z. op deposito's met vaste looptĳd,
repo's, en alle leningen met uitzondering van rekening-courantkredieten zoals gedefinieerd in de paragrafen 42 en 45
tot en met 48.
21. Nieuwe contracten worden gedefinieerd als elke nieuwe overeenkomst tussen het huishouden of de niet-financiële
vennootschap en de informatieplichtige. Nieuwe overeenkomsten zĳn:
— alle financiële contracten en voorwaarden die voor de eerste keer het rentetarief van het deposito of de lening
vermelden, en
— alle nieuwe onderhandelingen inzake bestaande deposito's en leningen.
Bestaande deposito- en leencontracten die automatisch worden verlengd, d.w.z. zonder enigerlei actieve betrokkenheid van het huishouden of de niet-financiële vennootschap, en waarbĳ geen nieuwe onderhandelingen worden
gevoerd over de voorwaarden van het contract, met inbegrip van het rentetarief, worden niet als nieuwe contracten
beschouwd.
22. Het rentetarief voor nieuwe contracten weerspiegelt het gewogen gemiddelde renteniveau dat van toepassing is op de
deposito's en leningen in de betreffende categorie instrumenten met betrekking tot nieuwe overeenkomsten die zĳn
afgesloten tussen huishoudens en niet-financiële vennootschappen en de informatieplichtige in de referentieperiode
zoals gedefinieerd in paragraaf 32.
23. Wĳzigingen in variabele rentetarieven in de zin van automatische aanpassingen van het rentetarief door de informatieplichtige zĳn geen nieuwe overeenkomsten en worden daarom niet beschouwd als nieuwe contracten. Voor
bestaande contracten worden deze wĳzigingen in variabele tarieven derhalve niet meegenomen in tarieven voor
nieuwe contracten, maar alleen in de tarieven op uitstaande bedragen.
24. Een wĳziging van een vast in een variabel rentetarief of omgekeerd (op tĳdstip t1) in de loop van het contract, die bĳ
aanvang van het contract (tĳdstip t0) is afgesproken, is geen nieuwe overeenkomst, maar onderdeel van de
voorwaarden van de lening zoals vastgelegd op tĳdstip t0. Dergelĳke wĳzigingen worden derhalve niet beschouwd als
nieuwe contracten.
25. Een huishouden of niet-financiële vennootschap neemt bĳ het afsluiten van een lening, buiten een rekening-courantkrediet normaliter het volledige bedrag bĳ aanvang van het contract op. Het kan een lening echter in tranches
opnemen op de tĳdstippen t1, t2, t3, enz. in plaats van het volledige bedrag bĳ aanvang van het contract (tĳdstip t0).
Het feit dat de lening, buiten een rekening-courantkrediet, in tranches wordt opgenomen is irrelevant voor MFIrentestatistieken. De overeenkomst tussen het huishouden of de niet-financiële vennootschap en de informatieplichtige op tĳdstip t0, met het rentetarief en het totale bedrag van de lening, wordt opgenomen in MFI-rentestatistieken.

DEEL 3
REFERENTIETĲDSTIP
VII. Referentietĳdstip voor MFI-rentetarieven op uitstaande bedragen
26. NCB's bepalen of de MFI-rentetarieven op uitstaande bedragen, d.w.z. de in appendix 1 beschreven indicatoren 1 tot
en met 14, op nationaal niveau worden samengesteld als een momentopname op de laatste dag van de periode of als
impliciete rentetarieven die betrekking hebben op periodegemiddelden. De bestreken periode is één maand.
27. Rentetarieven op uitstaande bedragen die samengesteld worden als een momentopname op het einde van de maand,
worden berekend als gewogen gemiddelden van de rentetarieven die van toepassing zĳn op de deposito- en
leningenstanden op een bepaald tĳdstip op de laatste dag van de maand. Op dat tĳdstip verzamelt de informatieplichtige de rentetarieven en de betreffende bedragen voor alle uitstaande deposito's en leningen ten opzichte van
huishoudens en niet-financiële vennootschappen, en stelt voor iedere categorie instrumenten een gewogen gemiddeld
rentetarief samen. In tegenstelling tot maandgemiddelden, bestrĳken MFI rentetarieven op uitstaande bedragen die
samengesteld zĳn als momentopnamen aan het einde van de maand, alleen die contracten die nog uitstaan op het
tĳdstip waarop de gegevens worden verzameld.
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28. Rentetarieven op uitstaande bedragen die samengesteld worden als impliciete op maandgemiddelden betrekking
hebbende rentetarieven, worden berekend als quotiënten, met als teller de gecumuleerde rentestroom in de referentiemaand, d.w.z. het gecumuleerde bedrag aan rente dat op deposito's is verschuldigd en op leningen te ontvangen, en
als noemer de gemiddelde maandstand. Aan het einde van de referentiemaand rapporteert de informatieplichtige voor
iedere categorie instrumenten het gecumuleerde bedrag aan verschuldigde of te ontvangen rente in de maand en de
gemiddelde deposito- en leningenstand in dezelfde maand. In tegenstelling tot momentopnamen aan het einde van de
maand omvatten de als maandgemiddelden samengestelde MFI-rentetarieven op uitstaande bedragen ook contracten
die op enigerlei moment tĳdens de maand uitstonden, maar aan het einde van de maand niet meer uitstaan. De
gemiddelde deposito- en leningenstanden in de referentiemaand wordt idealiter samengesteld als het gemiddelde van
de dagstanden in de maand. Als een minimumnorm voor categorieën volatiele instrumenten, d.w.z. ten minste girale
deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten, wordt de gemiddelde maandstand afgeleid uit
de dagsaldi. Voor alle andere categorieën instrumenten wordt de gemiddelde maandstand afgeleid uit weeksaldi of
frequenter vastgestelde saldi. Gedurende een overgangsperiode van niet meer dan twee jaar worden voor leningen met
een vaste looptĳd van meer dan vĳf jaar de waarnemingen aan het einde van de maand geaccepteerd.

VIII. Referentietĳdstip voor nieuwe contracten in girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten
29. NCB's bepalen of de MFI-rentetarieven op girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten, d.w.z. de in appendix 2 beschreven indicatoren 1, 5, 6, 7, 12 en 23, op nationaal niveau worden samengesteld
als een momentopname op het einde van de periode of als impliciete op periodegemiddelden betrekking hebbende
rentetarieven. De bestreken periode is één maand.
30. Analoog aan de tarieven op uitstaande bedragen in appendix 1 worden de rentetarieven op girale deposito's,
deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten samengesteld op een van de volgende twee manieren:
a) een momentopname op het einde van de maand wordt berekend, d.w.z. gewogen gemiddelden van de rentetarieven die van toepassing zĳn op deze deposito- en leningenstanden op een bepaald tĳdstip op de laatste dag van
de maand. Op dat tĳdstip verzamelt de informatieplichtige de rentetarieven en de betreffende bedragen voor alle
girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten ten opzichte van huishoudens en
niet-financiële vennootschappen en stelt voor iedere categorie instrumenten een gewogen gemiddeld rentetarief
vast. In tegenstelling tot maandgemiddelden, bestrĳken MFI-rentetarieven op uitstaande bedragen die samengesteld
worden uit observaties op het einde van de maand, alleen die contracten die nog niet zĳn afgesloten op het tĳdstip
waarop de gegevens worden verzameld; of
b) impliciete rentetarieven die betrekking hebben op het maandgemiddelde worden berekend, d.w.z. quotiënten met
als teller de gecumuleerde rentestroom gedurende de maand, d.w.z. het gecumuleerde bedrag van op deposito's
verschuldigde en op leningen te ontvangen rente, en als noemer het daggemiddelde van de standen. Aan het einde
van de maand rapporteert de informatieplichtige voor girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekeningcourant kredieten het gedurende de maand gecumuleerde bedrag aan verschuldigde of te ontvangen rente en de
gemiddelde deposito- en leningenstand gedurende dezelfde maand. Voor girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten wordt de gemiddelde maandstand afgeleid uit de dagsaldi. In tegenstelling
tot waarnemingen op het einde van de maand omvatten de als maandgemiddelden samengestelde MFI-rentetarieven op uitstaande bedragen ook contracten die op enigerlei moment gedurende de maand uitstonden, maar niet
meer uitstaan op het einde van de maand.
31. Paragraaf 19 hierboven bepaalt dat om de MFI-rentetarieven te berekenen op rekeningen die afhankelĳk van het saldo
deposito's of leningen kunnen zĳn, informatieplichtigen een onderscheid maken tussen perioden met een creditsaldo
en perioden met een debetsaldo. Indien MFI-rentetarieven worden samengesteld als een momentopname op het einde
van de maand, wordt het saldo alleen vastgesteld op een bepaald tĳdstip op de laatste dag van de maand om te
bepalen of de rekening in deze maand als een giraal deposito of als een rekening-courantkrediet wordt beschouwd.
Indien MFI-rentetarieven worden berekend als impliciete rentetarieven die betrekking hebben op het gemiddelde van
de maand, wordt iedere dag vastgesteld of de rekening een deposito of een lening is. Vervolgens wordt het
gemiddelde berekend van de dagelĳkse creditsaldi en de dagelĳkse debetsaldi om de gemiddelde maandstanden te
berekenen voor de noemer van het impliciete rentetarief. Verder maken de stromen in de teller onderscheid tussen
gecumuleerde verschuldigde rente op deposito's en te ontvangen rente op leningen. Informatieplichtigen rapporteren
geen gewogen gemiddelde rentetarieven waarin (lage) tarieven voor girale deposito's en (hoge) tarieven voor
rekening-courantkredieten worden gecombineerd.

IX. Referentietĳdstip voor nieuwe contracten (met uitzondering van girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten)
32. MFI-rentetarieven voor nieuwe contracten met uitzondering van girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en
rekening-courantkredieten, d.w.z. alle in appendix 2 beschreven indicatoren met uitzondering van 1, 5, 6, 7, 12 en
23, worden berekend als periodegemiddelden. De bestreken periode is één (hele) maand.
33. Voor iedere categorie instrumenten berekenen de informatieplichtigen het tarief voor nieuwe contracten als een
gewogen gemiddelde van alle rentetarieven voor nieuwe transacties in de categorie instrumenten in de referentiemaand. Deze rentetarieven met betrekking tot het maandgemiddelde worden doorgegeven aan de NCB van de
deelnemende lidstaat waarvan de informatieplichtige ingezetene is, samen met de gewichten van het bedrag van de
nieuwe contracten die in de rapportagemaand voor iedere categorie instrumenten zĳn afgesloten. Informatieplichtigen
nemen de in de hele maand afgesloten nieuwe transacties in aanmerking.
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DEEL 4
Categorieën instrumenten

X. Algemene bepalingen
34. Informatieplichtigen verschaffen MFI-rentestatistieken met betrekking tot uitstaande bedragen voor de in appendix 1
aangegeven categorieën instrumenten en MFI-rentestatistieken met betrekking tot nieuwe contracten voor de categorieën instrumenten in appendix 2. Zoals vastgelegd in paragraaf 17 zĳn rentetarieven op girale deposito's, deposito's
met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten rentetarieven op nieuwe contracten en worden derhalve opgenomen
in appendix 2 met betrekking tot nieuwe contracten. Omdat de methode van samenstelling en het referentietĳdstip
voor de tarieven op girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten echter dezelfde zĳn
als voor de andere indicatoren voor uitstaande bedragen, worden de indicatoren 1, 5, 6, 7, 12 en 23 van appendix 2
in appendix 1 herhaald.
35. Het is mogelĳk dat ingezeten kredietinstellingen en andere instellingen in sommige deelnemende lidstaten sommige
van de in appendix 1 en appendix 2 genoemde categorieën instrumenten niet aanbieden aan in de deelnemende
lidstaten ingezeten huishoudens en niet-financiële vennootschappen. In dat geval wordt de categorie instrumenten die
op nationaal niveau niet van toepassing is, in deze deelnemende lidstaat genegeerd. Een categorie instrumenten is op
nationaal niveau niet van toepassing indien ingezeten kredietinstellingen en andere instellingen producten die tot deze
categorie behoren, helemaal niet aanbieden aan in de deelnemende lidstaat ingezeten huishoudens en niet-financiële
instellingen. Gegevens dienen te worden verschaft indien enige zakelĳke activiteit bestaat, hoe gering die activiteit ook
moge zĳn.
36. Voor iedere in appendix 1 en appendix 2 gedefinieerde categorie instrumenten, en toegepast op de bankzaken die
door ingezeten kredietinstellingen en andere instellingen worden gedaan met in de deelnemende lidstaten ingezeten
huishoudens en niet-financiële vennootschappen, worden de MFI-rentestatistieken samengesteld op basis van alle
rentetarieven die van toepassing zĳn op alle producten die voldoen aan de criteria van deze categorie instrumenten.
Dit houdt in dat NCB's niet binnen elke categorie instrumenten een pakket binnenlandse producten mogen vaststellen
waarvoor MFI-rentestatistieken worden verzameld; integendeel, de tarieven op alle door elk van de informatieplichtigen aangeboden producten moeten worden meegenomen. Zoals aangegeven in bĳlage I, paragraaf 28, hoeven NCB's
niet ieder product dat op nationaal niveau bestaat, in de steekproef mee te nemen. Ze mogen echter geen hele
categorie instrumenten uitsluiten op de grond dat de betrokken bedragen erg klein zĳn. Dus indien een categorie
instrumenten slechts door één instelling wordt aangeboden, wordt deze instelling opgenomen in de steekproef. Indien
een categorie instrumenten ten tĳde van de eerste steekproeftrekking niet bestaat in een deelnemende lidstaat, maar
een nieuw product dat tot deze categorie behoort daarna door een instelling wordt geïntroduceerd, wordt deze
instelling bĳ de eerstvolgende controle van de representativiteit opgenomen in de steekproef. Indien binnen een
bestaande instrumentcategorie een nieuw product wordt gecreëerd, rapporteren de instellingen in de steekproef
hierover in hun eerstvolgende verslag, zoals van alle informatieplichtigen wordt vereist dat ze over al hun producten
rapporteren.
37. Uitzonderingen op het beginsel dat alle rentetarieven moeten worden meegenomen die op alle producten van
toepassing zĳn, zĳn rentetarieven op dubieuze leningen en leningen voor schuldherstructurering. Zoals aangegeven in
paragraaf 16, worden dubieuze leningen en leningen voor schuldherstructurering tegen tarieven die lager liggen dan
de in de markt gangbare tarieven, niet meegenomen in MFI-rentestatistieken.
XI. Uitsplitsing naar munteenheid
38. MFI-rentestatistieken bestrĳken de rentetarieven die worden toegepast door de potentiële populatie van informatieplichtigen. Gegevens over deposito's en leningen in andere valuta's dan de euro zĳn niet vereist voor alle deelnemende lidstaten. Dit wordt weerspiegeld in de appendices 1 en 2 waar alle indicatoren betrekking hebben op in euro
luidende deposito's en leningen.
XII. Uitsplitsing naar sector
39. Met uitzondering van repo's, worden alle deposito's en leningen die vereist zĳn voor MFI-rentestatistieken, uitgesplitst
naar sector. In appendix 1 wordt daarom voor uitstaande bedragen en in appendix 2 voor nieuwe contracten een
onderscheid gemaakt tussen indicatoren ten opzichte van huishoudens (waarbĳ mede inbegrepen instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens) (1) en ten opzichte van niet-financiële vennootschappen (2).
40. Indicator 5 in appendix 1 en indicator 11 in appendix 2 hebben betrekking op repo's. Ofschoon de vergoeding voor
repo's niet in alle deelnemende lidstaten onafhankelĳk is van de sector van de houder, is voor repo's geen uitsplitsing
vereist naar de sectoren huishoudens en niet-financiële vennootschappen op het niveau van alle deelnemende
lidstaten. Voorts is geen uitsplitsing naar looptĳd vereist op het niveau van alle deelnemende lidstaten, omdat wordt
aangenomen dat repo's hoofdzakelĳk van zeer korte termĳn zĳn. Het MFI-rentetarief op repo's wordt niet aan één
sector toegerekend, maar heeft zonder differentiatie betrekking op beide sectoren.
(1) S.14 en S.15 gecombineerd, zoals vastgelegd in het Europees systeem van rekeningen (ESR) 1995 opgenomen in de bĳlage bĳ
Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap.
(2) S.11 zoals vastgelegd in ESR 1995.
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41. De indicatoren 5 en 6 in appendix 2 hebben betrekking op door huishoudens aangehouden deposito's met
opzegtermĳn. Het rentetarief en het gewicht voor deposito's met opzegtermĳn hebben op het niveau van alle
deelnemende lidstaten echter betrekking op zowel door huishoudens als door niet-financiële vennootschappen
aangehouden deposito's met opzegtermĳn, d.w.z. beide sectoren worden samengenomen, maar ze worden toegerekend aan huishoudens. Op het niveau van alle deelnemende lidstaten is geen uitsplitsing naar sector vereist.

XIII. Uitsplitsing naar type instrument
42. Tenzĳ in de hiernavolgende paragrafen iets anders wordt vermeld, zĳn de uitsplitsing naar instrument voor
MFI-rentetarieven en de definities van de verschillende soorten instrumenten overeenkomstig de categorieën activa en
passiva zoals uiteengezet in bĳlage I, deel 3, van Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de Europese Centrale Bank van
22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen
(ECB/2001/13) (1).
43. MFI-rentetarieven op girale deposito's, d.w.z. de indicatoren 1 en 7 in appendix 2, bestrĳken alle girale deposito's,
ongeacht of zĳ rentedragend zĳn of niet. Renteloze girale deposito's worden dus meegenomen in MFI-rentestatistieken.
44. In het kader van MFI-rentestatistieken worden rekening-courantkredieten, d.w.z. de indicatoren 12 en 23 in appendix
2, gedefinieerd als debetsaldi op lopende rekeningen. Het rentetarief op rekening-courantkredieten heeft betrekking
op het tarief dat in rekening wordt gebracht wanneer een giraal deposito negatief wordt, d.w.z. het girale deposito en
het rekening-courantkrediet zĳn aan dezelfde rekening gekoppeld. In tegenstelling tot leningen aan vennootschappen
met een looptĳd tot één jaar, consumptief krediet en andere leningen aan huishoudens met een looptĳd tot één jaar,
hebben rekening-courantkredieten geen vastgestelde looptĳd en is er, in het algemeen, toestemming voor verleend,
maar worden de gelden opgenomen zonder voorafgaande kennisgeving aan de bank. Gewoonlĳk stelt de kredietinstelling of andere instelling een bovengrens vast voor de hoogte en de maximale periode van het rekening-courantkrediet dat het huishouden of de niet-financiële vennootschap mag oplopen. In MFI-rentestatistieken worden alle
rekening-courantkredieten meegenomen ongeacht of ze beneden de tussen de informatieplichtige en het huishouden
of de niet-financiële instelling overeengekomen grens blĳven of niet. Boetes op rekening-courantkredieten die worden
geheven als een component van andere kosten, bĳvoorbeeld in de vorm van speciale vergoedingen, worden niet
verdisconteerd in het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar zoals gedefinieerd in paragraaf 1,
omdat dit tarief alleen de rentecomponent van leningen omvat.
45. In het kader van MFI-rentestatistieken omvatten overige nieuwe leningen aan niet-financiële vennootschappen, d.w.z.
de indicatoren 24 tot en met 29 in appendix 2, alle leningen aan vennootschappen ongeacht de hoogte ervan met
uitzondering van rekening-courantkredieten. De definitie van leningen aan niet-financiële vennootschappen in
appendix 1 die betrekking hebben op uitstaande bedragen, is overeenkomstig de definitie in bĳlage I, deel 3,
Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) en omvat rekening-courantkredieten.
46. In het kader van MFI-rentestatistieken worden nieuwe leningen aan huishoudens voor consumptie, d.w.z. de
indicatoren 13, 14, 15 en 30 in appendix 2, gedefinieerd als leningen met uitzondering van rekening-courantkredieten die worden verstrekt voor de aanschaf van goederen en diensten voor persoonlĳk gebruik. De definitie van
consumptief krediet in appendix 1 dat betrekking heeft op uitstaande bedragen, is overeenkomstig de definitie in
bĳlage I, deel 3, van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) en omvat rekening-courantkredieten.
47. Leningen aan huishoudens voor de aankoop van een huis, d.w.z. de indicatoren 6 tot en met 8 in appendix 1 en de
indicatoren 16 tot en met 19 en 31 in appendix 2, kunnen gedekt of ongedekt zĳn. In het geval van gedekte
leningen, kan de zekerheid worden gevormd door de onroerende zaak zelf of door andere goederen. MFI-rentestatistieken bestrĳken zonder differentiatie gedekte en ongedekte leningen aan huishoudens voor de aankoop van een huis.
Voor MFI-rentestatistieken worden nieuwe leningen aan huishoudens voor de aankoop van een huis, d.w.z. de
indicatoren 16 tot en met 19 en 31 in appendix 2, gedefinieerd als een krediet, met uitzondering van rekeningcourantkredieten, dat wordt verlengd voor investering in huisvesting, met inbegrip van bouwen en het aanbrengen
van verbeteringen aan het huis. Leningen aan huishoudens voor de aankoop van een huis in appendix 1 met
betrekking tot uitstaande bedragen, volgen de definitie in bĳlage I, deel 3, van Verordening (EG) nr. 2423/2001
(ECB/2001/13) en omvat rekening-courantkredieten.
48. In het kader van MFI-rentestatistieken worden nieuwe leningen aan huishoudens voor andere doeleinden, d.w.z. de
indicatoren 20 tot en met 22 in appendix 2, gedefinieerd als leningen met uitzondering van rekening-courantkredieten die worden verstrekt voor bĳvoorbeeld zakelĳke doeleinden, schuldconsolidatie, opleiding, enz. De definitie
van overige leningen aan huishoudens in appendix 1 die betrekking hebben op uitstaande bedragen, is overeenkomstig de definitie in bĳlage I, deel 3, van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) en omvat rekening-courantkredieten.
49. Ten behoeve van MFI-rentetarieven op uitstaande bedragen omvatten consumptief krediet, leningen aan huishoudens
voor de aankoop van een huis en overige leningen aan huishoudens tezamen alle leningen die aan huishoudens
worden verstrekt door ingezeten kredietinstellingen en andere instellingen.
50. Ten behoeve van MFI-rentetarieven op nieuwe contracten omvatten rekening-courantkredieten, leningen aan huishoudens voor consumptie, voor de aankoop van een huis en voor andere doeleinden alle leningen die aan huishoudens
worden verstrekt door ingezeten kredietinstellingen en andere instellingen.
(1) PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1.

12.1.2002

12.1.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

XIV. Uitsplitsing naar bedragcategorie
51. Voor overige leningen aan niet-financiële vennootschappen, d.w.z. de indicatoren 24 tot en met 29 in appendix 2,
worden twee categorieën bedragen onderscheiden, d.w.z. „tot en met EUR 1 miljoen” en „meer dan EUR 1 miljoen”.
Het bedrag heeft enkel betrekking op de als een nieuw contract beschouwde enkele krediettransactie, en niet op alle
contracten tussen de niet-financiële vennootschap en de informatieplichtige.
XV. Uitsplitsing naar oorspronkelĳke looptĳd, opzegtermĳn of initiële rentebepaling
52. Afhankelĳk van het soort instrument en of het MFI-rentetarief betrekking heeft op uitstaande bedragen of op nieuwe
contracten, geven de statistieken een uitsplitsing naar oorspronkelĳke looptĳd, opzegtermĳn, of initiële periode met
vaste rente. Deze uitsplitsingen verwĳzen naar tĳdsperioden of termĳnen, bĳvoorbeeld een rentetarief op deposito's
met een vaste looptĳd tot twee jaar heeft betrekking op een gemiddeld tarief voor alle deposito's met een vaste
oorspronkelĳke looptĳd die ligt tussen twee dagen en twee jaar.
53. De definities van de uitsplitsing naar oorspronkelĳke looptĳd en opzegtermĳn zĳn overeenkomstig de definities in
bĳlage I, deel 3, van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13). Zoals uiteengezet in appendix 1, worden alle
depositocategorieën op uitstaande bedragen met uitzondering van repo's en alle kredietcategorieën op uitstaande
bedragen uitgesplitst naar oorspronkelĳke looptĳd. Zoals uiteengezet in appendix 2, worden nieuwe contracten op
deposito's met vaste looptĳd eveneens uitgesplitst naar oorspronkelĳke looptĳd en worden nieuwe contracten op
deposito's met opzegtermĳn uitgesplitst naar opzegtermĳn.
54. De krediettarieven op nieuwe contracten in appendix 2 worden uitgesplitst naar de in het contract opgenomen
initiële periode met vaste rente. In het kader van MFI-rentestatistieken wordt de initiële periode met vaste rente
gedefinieerd als een bĳ de aanvang van het contract vastgestelde periode waarin de hoogte van het rentetarief niet kan
wĳzigen. De initiële periode met vaste rente kan korter zĳn dan of gelĳk aan de oorspronkelĳke looptĳd van de
lening. De hoogte van het rentetarief wordt alleen geacht vast te zĳn indien het op een exact niveau is vastgesteld,
bĳvoorbeeld 10 % of als een differentieel percentage ten opzichte van een referentietarief op een bepaald moment in
de tĳd, bĳvoorbeeld het zesmaandelĳkse Euribor-tarief plus 2 % op een bepaalde dag en tĳd. Indien bĳ aanvang van
een contract voor een bepaalde periode een procedure wordt overeengekomen tussen het huishouden of de
niet-financiële instelling en de informatieplichtige om het krediettarief te berekenen, bĳvoorbeeld het zesmaandelĳkse
Euribor-tarief plus 2 % gedurende drie jaar, dan wordt dit niet beschouwd als een initiële rentebepaling, omdat de
hoogte van het rentetarief in de drie jaar kan veranderen. De MFI-rentestatistieken inzake nieuwe kredietcontracten
geven alleen het rentetarief weer dat voor de initiële periode met vaste rente bĳ de aanvang van een contract of na
heronderhandeling van de lening wordt overeengekomen. Indien na deze initiële periode met vaste rente het
rentetarief automatisch gewĳzigd wordt in een variabel tarief, wordt dit niet weergegeven in de MFI-rentetarieven
voor nieuwe contracten, maar alleen in de tarieven op uitstaande bedragen.
55. De volgende drie perioden van initiële rentebepaling worden onderscheiden voor leningen aan huishoudens voor
consumptie en voor andere doeleinden, en voor overige leningen aan niet-financiële vennootschappen tot 1 miljoen
EUR en meer dan 1 miljoen EUR:
— variabel tarief en een initiële rentevaste periode tot (en met) één jaar,
— een initiële rentevaste periode langer dan één jaar en tot (en met) vĳf jaar, en
— een initiële rentevaste periode langer dan vĳf jaar.
56. De volgende vier initiële rentevaste perioden worden onderscheiden voor leningen aan huishoudens voor de aankoop
van een huis:
— variabel tarief en een initiële rentevaste periode tot (en met) één jaar,
— een initiële rentevaste periode langer dan één jaar en tot (en met) vĳf jaar,
— een initiële rentevaste periode langer dan vĳf jaar en tot (en met) tien jaar, en
— een initiële rentevaste periode langer dan tien jaar.
57. Leningen zonder enige vaststelling van een rentevaste periode worden opgenomen als leningen tegen een „variabel
tarief” in de categorie met een initiële rentevaste periode tot één jaar.

DEEL 5
Rapportageverplichtingen
58. Om de geaggregeerde bedragen met betrekking tot alle deelnemende lidstaten af te leiden, worden voor elk van de in
de appendices 1 en 2 voorgestelde categorieën instrumenten drie niveaus van samenvoeging toegepast.
XVI. Statistische informatie op het niveau van informatieplichtigen
59. Zoals vastgelegd in paragrafen 60 tot en met 65 wordt op het eerste niveau de samenvoeging uitgevoerd door de
informatieplichtigen. De NCB's kunnen ook van de informatieplichtigen gegevens op het niveau van de individuele
deposito's en leningen opvragen. De gegevens worden gerapporteerd aan de NCB van de deelnemende lidstaat
waarvan de informatieplichtige ingezetene is.
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60. Indien de rentetarieven inzake uitstaande bedragen, d.w.z. de indicatoren 1 tot en met 14 in appendix 1, worden
samengesteld als een momentopname aan het einde van de maand, verschaffen informatieplichtigen voor ieder van
de categorieën instrumenten een gewogen gemiddeld rentetarief dat betrekking heeft op de laatste dag van de maand,
waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities en regels worden toegepast.
61. Indien de rentetarieven inzake uitstaande bedragen, d.w.z. de indicatoren 1 tot en met 14 in appendix 1, worden
samengesteld als impliciete rentetarieven die betrekking hebben op maandgemiddelden, verschaffen informatieplichtigen voor ieder van de categorieën instrumenten de gecumuleerde verschuldigde en te ontvangen rente in de maand
en de gemiddelde deposito- en leningenstand in dezelfde maand, waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities
en regels worden toegepast.
62. Indien rentetarieven op girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten, d.w.z. de
indicatoren 1, 5, 6, 7, 12 en 23 in appendix 2, worden samengesteld als een momentopname aan het einde van de
maand, verschaffen de informatieplichtigen voor ieder van de categorieën instrumenten een gewogen gemiddeld
rentetarief dat betrekking heeft op de laatste dag van de maand, waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities
en regels worden toegepast. Voor rekening-courantkredieten, d.w.z. voor de indicatoren 12 en 23 in appendix 2,
verschaffen informatieplichtigen bovendien het aan het einde van de maand uitstaande bedrag.
63. Indien rentetarieven op girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekening-courantkredieten, d.w.z. de
indicatoren 1, 5, 6, 7, 12 en 23 in appendix 2, worden samengesteld als impliciete rentetarieven met betrekking tot
maandelĳkse gemiddelden, verschaffen de informatieplichtigen voor ieder van de categorieën instrumenten de in de
loop van de maand gecumuleerde verschuldigde en te ontvangen rente en de gemiddelde deposito- en leningenstand
in dezelfde maand, waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities en regels worden toegepast. Voor rekeningcourantkredieten, d.w.z. voor de indicatoren 12 en 23 in appendix 2, verschaffen informatieplichtigen bovendien het
aan het einde van de maand uitstaande bedrag.
64. Voor elk van de categorieën instrumenten inzake nieuwe contracten, d.w.z. de indicatoren 2 tot en met 4, 8 tot en
met 11, 13 tot en met 22 en 24 tot en met 31 in appendix 2, verschaffen informatieplichtigen een gewogen
gemiddeld rentetarief, waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities en regels worden toegepast. Daarnaast
verschaffen informatieplichtigen voor elk van de indicatoren 2 tot en met 4, 8 tot en met 11, 13 tot en met 22 en 24
tot en met 29 in appendix 2 het bedrag aan nieuwe contracten die in elke categorie instrumenten in de loop van de
maand zĳn afgesloten.
65. Kredietinstellingen en andere instellingen, waaraan door een NCB toestemming is verleend MFI-rentestatistieken
samen als een groep te rapporteren, worden beschouwd als één fictieve informatieplichtige en verschaffen de in de
paragrafen 60 tot en met 62 bepaalde gegevens die betrekking hebben op de groep als geheel. Bovendien verschaft de
fictieve informatieplichtige elk jaar voor elke categorie instrumenten het aantal rapporterende instellingen en de
variantie in rentetarieven voor deze instellingen binnen de groep. Het aantal informatieplichtige instellingen binnen
de groep en de variantie hebben betrekking op de maand oktober en worden met de gegevens voor oktober
ingediend.
XVII. Nationale gewogen gemiddelde rentetarieven
66. Op het tweede niveau wordt de samenvoeging uitgevoerd door de NCB's. Zĳ voegen de rentetarieven en de daarmee
samenhangende bedragen aan contracten voor al hun nationale informatieplichtigen samen tot een nationaal
gewogen gemiddeld rentetarief voor elke categorie instrumenten. De gegevens worden aan de Europese Centrale bank
(ECB) gerapporteerd.
67. Voor elk van de categorieën instrumenten inzake uitstaande bedragen, d.w.z. de indicatoren 1 tot en met 14 in
appendix 1, verschaffen de NCB's een nationaal gewogen gemiddeld rentetarief, waarbĳ de in deze verordening
vastgelegde definities en regels worden toegepast.
68. Voor elk van de categorieën instrumenten inzake nieuwe contracten, d.w.z. de indicatoren 1 tot en met 31 in
appendix 2, verschaffen de NCB's een nationaal gewogen gemiddeld rentetarief, waarbĳ de in deze verordening
vastgelegde definities en regels worden toegepast. Daarnaast verschaffen de NCB's voor elk van de indicatoren 2 tot
en met 4 en 8 tot en met 29 in appendix 2 het bedrag aan nieuwe contracten dat in elke categorie instrumenten in de
referentiemaand is afgesloten. Deze bedragen aan nieuwe contracten hebben betrekking op de totale populatie Ŷ,
d.w.z. op de gehele potentiële populatie van informatieplichtigen. Indien gekozen is voor een steekproefbenadering
om de informatieplichtigen te selecteren, worden daarom op nationaal niveau ophogingsfactoren gebruikt om de
totale populatie af te leiden (1). De ophogingsfactoren zĳn het omgekeerde van de trekkingskansen πi, d.w.z. 1/πi. De
totale populatie Ŷ voor het bedrag aan nieuwe contracten wordt dan geschat met behulp van de volgende generieke
formule (2):

met:
yI

het bedrag aan nieuwe contracten van instelling i, en

πi

de waarschĳnlĳkheid dat instelling i wordt geselecteerd.

(1) Ophogingsfactoren zĳn niet vereist voor de gewogen gemiddelde rentetarieven, waarbĳ wordt aangenomen dat de schatting uit de
steekproef de schatting voor de gehele potentiële populatie van informatieplichtigen is.
(2) Staat bekend als de Horvitz-Thompson-schatter.
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69. De NCB's verschaffen de gegevens betreffende MFI-rentetarieven op uitstaande bedragen en op nieuwe contracten aan
de ECB tot op vier decimalen nauwkeurig. Dit is ongeacht een eventueel door de NCB's te nemen besluit inzake de
nauwkeurigheid waarmee zĳ de gegevens willen verzamelen. De gepubliceerde resultaten hebben niet meer dan twee
decimalen.
70. In de met de nationale gegevens verstrekte methodologische notities, verstrekken de NCB's informatie over eventuele
regulerende maatregelen die MFI-rentestatistieken beïnvloeden.
71. De NCB's die kiezen voor een steekproefbenadering om de informatieplichtigen te selecteren, geven een schatting van
de steekproeffout voor de aanvankelĳke steekproef. Na ieder onderhoud van de steekproef wordt een nieuwe
schatting verschaft.
XVIII. Geaggregeerde resultaten voor de deelnemende lidstaten
72. De laatste samenvoeging van de categorieën instrumenten voor elke deelnemende lidstaat tot het niveau van alle
deelnemende lidstaten wordt uitgevoerd door de ECB.
DEEL 6
Behandeling van specifieke producten
73. De behandeling van de in de paragrafen 74 tot en met 82 gedefinieerde producten wordt gebruikt als referentie voor
producten met soortgelĳke kenmerkende eigenschappen.
74. Een deposito of lening met afnemende (toenemende) rente is een deposito of een lening met een vaste looptĳd
waarvoor een rentetarief geldt dat van jaar tot jaar afneemt (toeneemt) met een van tevoren vastgesteld aantal
procenten. Deposito's en leningen met afnemende (toenemende) rente zĳn instrumenten met vaste rentetarieven
gedurende de gehele looptĳd. Het rentetarief voor de gehele looptĳd van het deposito of de lening en de andere
voorwaarden worden van tevoren overeengekomen op tĳdstip t0 wanneer het contract wordt ondertekend. Een
voorbeeld van een deposito met toenemende rente is een deposito met een vaste looptĳd van vier jaar waarop in het
eerste jaar 5 % rente wordt ontvangen, in het tweede jaar 7 %, in het derde jaar 9 % en in het vierde jaar 13 %. Het
overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar op nieuwe contracten, dat op tĳdstip t0 in MFI-rentestatistieken moet worden opgenomen, is het meetkundig gemiddelde van de factoren „1 + rentetarief”. Conform
paragraaf 3, kunnen de NCB's informatieplichtigen ook verzoeken het eng gedefinieerde rentetarief voor dit type
product te hanteren. Het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar op uitstaande bedragen, dat
van tĳdstip t0 tot t3 moet worden opgenomen, is het tarief dat door de informatieplichtige wordt toegepast op het
tĳdstip waarop het MFI-rentetarief wordt berekend, d.w.z. in het voorbeeld van het deposito met een vaste looptĳd
van vier jaar is dat 5 % op tĳdstip t0, 7 % op tĳdstip t1, 9 % op tĳdstip t2 en 13 % op tĳdstip t3.
75. Kredietkaartsystemen kunnen aan girale deposito's gekoppeld zĳn. Bĳ het ondertekenen van het kredietkaartcontract
met de kredietinstelling of andere instelling kan het huishouden of de niet-financiële vennootschap de keuze hebben
om regelmatig door automatische incasso van een giraal deposito een deel van het via het kredietkaartsysteem
opgenomen bedrag, dan wel het volledige bedrag te betalen (geldautomaten of cheques zĳn ook mogelĳk). Indien het
tegoed op de rekening die het huishouden of de niet-financiële vennootschap voor dit doel gebruikt, toereikend is,
wordt geen rente in rekening gebracht. Indien het tegoed niet toereikend is en de kredietinstelling of andere instelling
de geldopname goedkeurt, verandert het girale deposito in een rekening-courantkrediet. De rente die door een
informatieplichtige op dit rekening-courantkrediet in rekening wordt gebracht, wordt opgenomen in MFI-rentestatistieken.
76. Kredietlĳnen zĳn normaliter gekoppeld aan een rekening-courantkrediet. Zĳ kunnen ook worden toegekend uit
hoofde van een „raamcontract”, op grond waarvan de klant leningen kan opnemen van verschillende leningrekeningen met een voor alle leningrekeningen geldend maximum. Ten tĳde van de totstandkoming van de overeenkomst
inzake het raamcontract worden de kredietvorm en/of het tĳdstip van kredietopname en/of het rentetarief niet
gespecificeerd, maar wordt een aantal mogelĳkheden overeengekomen. Deze raamcontracten worden niet door
MFI-rentestatistieken bestreken. Vanaf het tĳdstip van een uit hoofde van een raamcontract overeengekomen opname
van de lening valt deze onder nieuwe contracten en wordt opgenomen onder uitstaande bedragen. Overeenkomstig
de paragrafen 17, 20 en 21 hangt de behandeling van de lening in de statistieken inzake nieuwe contracten af van de
soort rekening waarvoor de klant bĳ kredietopname opteert.
77. Er kunnen gereguleerde spaardeposito's bestaan met een basisrente plus een loyaliteits- en/of groeipremie. Op het
tĳdstip waarop het deposito wordt geplaatst, is het niet zeker of de premie zal worden betaald. De betaling hangt af
van het toekomstige onbekende spaargedrag van het huishouden of de niet-financiële vennootschap. Als regel worden
dergelĳke loyaliteits- of groeipremies, die voor het huishouden of de niet-financiële vennootschap niet zeker zĳn op
het tĳdstip waarop het deposito wordt geplaatst, niet opgenomen in het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in
procenten per jaar op nieuwe contracten. In het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar op
uitstaande bedragen worden altĳd de tarieven opgenomen die door de informatieplichtige worden toegepast op het
tĳdstip waarop MFI-rentetarieven worden berekend. In het geval dat een dergelĳke loyaliteits- of groeipremie door de
informatieplichtige wordt toegekend, wordt deze derhalve meegenomen in de statistieken van uitstaande bedragen.
78. Leningen kunnen aan huishoudens of niet-financiële vennootschappen worden aangeboden met gekoppelde derivatencontracten, d.w.z. een renteswap/cap/floor, enz. Als regel worden dergelĳke gekoppelde derivatencontracten niet
opgenomen in het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar op nieuwe contracten. In het
overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar op uitstaande bedragen worden altĳd de tarieven
opgenomen die door de informatieplichtige worden toegepast op het tĳdstip waarop MFI-rentetarieven worden
berekend. In het geval dat een dergelĳk derivatencontract wordt uitgeoefend en de informatieplichtige het rentetarief
aanpast dat aan het huishouden of de niet-financiële vennootschap in rekening wordt gebracht, wordt dit derhalve
meegenomen in de statistieken van uitstaande bedragen.
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79. Deposito's kunnen bestaan uit twee componenten: een deposito met vaste looptĳd waarvoor een vast rentetarief
geldt, en een daarin besloten derivaat met een rendement dat is gekoppeld aan het resultaat van een bepaalde
beursindex of een bilaterale wisselkoers, op voorwaarde van een gegarandeerd minimumrendement van 0 %. De
looptĳd van beide componenten kan gelĳk of verschillend zĳn. Slechts het rentetarief voor het deposito met vaste
looptĳd wordt meegenomen in het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar voor nieuwe
contracten, aangezien het de overeenkomst weergeeft tussen de deposant en de informatieplichtige en het bekend is
wanneer het geld geplaatst is. Het rendement op de andere component van het deposito dat gekoppeld is aan het
resultaat van een beursindex of een bilaterale wisselkoers, is alleen ex post bekend wanneer het product vervalt en
kan derhalve niet meegenomen worden in het tarief voor nieuwe contracten. Derhalve dient slechts het gegarandeerde
minimumrendement van 0 % te worden meegenomen. In het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per
jaar op uitstaande bedragen wordt altĳd het rentetarief opgenomen dat door de informatieplichtige wordt toegepast
op het tĳdstip waarop MFI-rentetarieven worden berekend. Tot de vervaldag wordt het tarief op het deposito met
vaste looptĳd daarom meegenomen, alsook het gegarandeerde minimumrendement op het deposito met inbegrip van
het geïntegreerde derivaat. Pas op de vervaldag geven de MFI-rentetarieven op uitstaande bedragen het op jaarbasis
berekende rentetarief weer dat door de informatieplichtige wordt betaald.
80. Tot deposito's met een looptĳd van meer dan twee jaar zoals gedefinieerd in bĳlage I, deel 3, van Verordening (EG)
nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) kunnen pensioenspaarrekeningen behoren. Pensioenspaarrekeningen zĳn voor het
grootste deel effectenrekeningen, zodat het rentetarief afhangt van de opbrengst van de onderliggende effecten. Het
resterende deel van pensioenspaarrekeningen wordt aangehouden in liquide middelen en het rentetarief daarop wordt
door de kredietinstelling of andere instelling op dezelfde manier bepaald als voor andere deposito's. Op het tĳdstip
waarop het deposito wordt geplaatst, is het totale rendement van de pensioenspaarrekening aan het huishouden niet
bekend en kan zelfs negatief zĳn. Op het tĳdstip waarop het deposito wordt geplaatst, wordt geen rentetarief
overeengekomen tussen het huishouden en de kredietinstelling of andere instelling voor het in effecten belegde
gedeelte, alleen voor het resterende gedeelte van het deposito. Vandaar dat alleen het depositogedeelte dat niet in
effecten wordt belegd, wordt meegenomen in MFI-rentestatistieken. Het te rapporteren overeengekomen rentetarief
uitgedrukt in procenten per jaar op nieuwe contracten is het tarief dat tussen het huishouden en de informatieplichtige voor het depositogedeelte is overeengekomen op het tĳdstip waarop het deposito wordt geplaatst. Het overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar op uitstaande bedragen is het tarief dat door de informatieplichtige
wordt toegepast op het depositogedeelte van de pensioenspaarrekeningen op het tĳdstip waarop het MFI-rentetarief
wordt berekend.
81. Spaarplannen voor leningen voor de aankoop van een huis zĳn langetermĳnspaarregelingen met een laag rendement
die na een bepaalde periode van sparen het huishouden of de niet-financiële vennootschap het recht geven op een
lening voor de aankoop van een huis tegen een verlaagd tarief. Overeenkomstig bĳlage I, deel 3, van Verordening
(EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13), worden deze spaarplannen, zolang ze worden gebruikt als een deposito,
ingedeeld onder deposito's met een vaste looptĳd van langer dan twee jaar. Zodra ze worden omgezet in een lening,
worden ze ingedeeld als leningen aan huishoudens voor de aankoop van een huis. Informatieplichtigen rapporteren
het rentetarief dat wordt overeengekomen op het tĳdstip waarop het aanvankelĳke deposito wordt geplaatst, als een
nieuw depositocontract. Het corresponderende bedrag van het nieuwe contract is het geplaatste geldbedrag. De
toename van het op deposito geplaatste bedrag met de tĳd wordt alleen opgenomen onder de uitstaande bedragen.
Op het tĳdstip waarop het deposito wordt omgezet in een lening, wordt deze nieuwe lening geregistreerd als een
nieuw leencontract. Het rentetarief is het door de informatieplichtige aangeboden verlaagde tarief. Het gewicht is het
totale bedrag van de lening dat aan het huishouden of de niet-financiële vennootschap wordt verstrekt.
82. Overeenkomstig bĳlage I, deel 3, van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) wordt het Franse gereglementeerde huisvestingsplan „plan d'épargne-logement” (PEL) geclassificeerd als een deposito met een vaste looptĳd van
meer dan twee jaar. De overheid bepaalt de voorwaarden voor deze PEL's en stelt het rentetarief vast, dat ongewĳzigd
blĳft gedurende de gehele looptĳd van het deposito, d.w.z. voor iedere „generatie” PEL's geldt hetzelfde rentetarief.
PEL's zĳn gereglementeerde langetermĳnspaarregelingen die ten minste vier jaar moeten worden aangehouden en
waarbĳ de klant ieder jaar het in de regeling vastgelegde minimumbedrag in het PEL moet inleggen, maar waarbĳ het
te allen tĳde tĳdens de looptĳd van het plan is toegestaan de betalingen te verhogen. Informatieplichtigen rapporteren
het eerste deposito bĳ de opening van een nieuw PEL als een nieuw contract. Het geldbedrag dat aanvankelĳk in het
PEL wordt ingelegd, kan zeer laag zĳn, hetgeen betekent dat het aan het tarief voor nieuwe contracten toegekende
gewicht eveneens relatief laag is. Deze benadering verzekert dat het tarief voor nieuwe contracten altĳd de voorwaarden van de lopende generatie PEL's weerspiegelt. Wĳzigingen in het op de nieuwe PEL's van toepassing zĳnde
rentetarief worden weerspiegeld in het tarief voor nieuwe contracten. De reactie van consumenten in de vorm van
een portefeuilleherschikking van andere langetermĳndeposito's naar reeds bestaande PEL's wordt niet meegenomen in
de tarieven voor nieuwe contracten, maar alleen in de tarieven op uitstaande bedragen. Aan het einde van de periode
van vier jaar kan de klant vragen om een lening tegen een verlaagd tarief of het contract verlengen. Omdat deze
verlenging van het PEL automatisch gebeurt zonder enigerlei actieve betrokkenheid van de klant, en omdat over de
voorwaarden van het contract met inbegrip van het rentetarief niet opnieuw wordt onderhandeld, wordt deze
verlenging overeenkomstig paragraaf 20 niet beschouwd als een nieuw contract. Na verlenging van het contract is het
de klant toegestaan extra bedragen te storten, mits het uitstaande bedrag een bepaald plafond niet te boven gaat en
het contract een bepaalde maximale looptĳd niet overschrĳdt. Indien het plafond of de maximale looptĳd wordt
bereikt, wordt het contract bevroren. Het huishouden of de niet-financiële vennootschap behoudt het recht op de
lening en krĳgt nog steeds rente uitgekeerd overeenkomstig de voorwaarden die golden bĳ de opening van het PEL zo
lang het geld bĳ de bank blĳft staan. De overheid geeft subsidie op PEL's in de vorm van een rentebetaling bovenop
het door de kredietinstelling of andere instelling geboden rentetarief. Overeenkomstig paragraaf 6 wordt alleen het
gedeelte van de rentebetaling op grond van het door de kredietinstelling of andere instelling geboden tarief
meegenomen in MFI-rentestatistieken. De overheidssubsidie die betaald wordt via maar niet door de kredietinstelling
of andere instelling, wordt genegeerd.
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Appendix 1
Categorieën instrumenten voor tarieven op uitstaande bedragen
Een overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar (AAR, annualised agreed rate) (1) wordt samengesteld
voor elk van de volgende categorieën instrumenten (2) (3). In het geval van een momentopname aan het einde van de
maand verschaffen informatieplichtigen voor iedere indicator een gewogen gemiddeld rentetarief, terwĳl in het geval van
impliciete rentetarieven die betrekking hebben op maandgemiddelden, informatieplichtigen voor iedere indicator het
gecumuleerde bedrag aan rente verschaffen, alsook de gemiddelde deposito- en leningenstand, waarbĳ de in deze
verordening vastgelegde definities en regels worden toegepast.

Sector

Deposito's in
EUR

Type instrument

Aan huishoudens (*)

Aan niet-financiële
schappen

Met vaste looptĳd

vennoot-

Met vaste looptĳd

Nummer van
indicator van
uitstaand
bedrag

Oorspronkelĳke looptĳd

Tot twee jaar

1

AAR

Langer dan twee jaar

2

AAR

Tot twee jaar

3

AAR

Langer dan twee jaar

4

AAR

5

AAR

Tot één jaar

6

AAR

Lnger dan één en tot vĳf jaar

7

AAR

Langer dan vĳf jaar

8

AAR

Tot één jaar

9

AAR

Langer dan één en tot vĳf jaar

10

AAR

Langer dan vĳf jaar

11

AAR

Tot één jaar

12

AAR

Langer dan één en tot vĳf jaar

13

AAR

Langer dan vĳf jaar

14

AAR

Repo's
Leningen in EUR

Aan huishoudens (*)

Voor de aankoop van een huis

Consumptief krediet en andere
leningen

Aan niet-financiële vennootschappen

Rapportageverplichting

(*) Waaronder mede begrepen instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.

Voor de volgende in appendix 2 opgenomen categorieën instrumenten wordt het begrip „nieuwe contracten” uitgebreid
tot de hele stand, d.w.z. tot uitstaande bedragen (2) (3), en wordt een overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten
per jaar (AAR) (1) samengesteld. In het geval van een momentopname aan het einde van de maand verschaffen
informatieplichtigen voor iedere indicator een gewogen gemiddeld rentetarief, terwĳl in het geval van op maandgemiddelden betrekking hebbende impliciete rentetarieven informatieplichtigen voor iedere indicator de gecumuleerde rente
verschaffen, alsook de gemiddelde deposito- en leningenstand, waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities en
regels worden toegepast. Alle informatieplichtigen verschaffen bovendien voor de indicatoren 12 en 23 het aan het einde
van de maand uitstaande bedrag.

Sector

Deposito's in
EUR

Type instrument

Aan huishoudens (*)

Onmiddellĳk opvraagbaar
Opneembaar met opzegging (**)

Aan niet-financiële
schappen

Nummer van
indicator van
nieuwe
contracten

Opzegtermĳn

vennoot-

Onmiddellĳk opvraagbaar

Rapportageverplichting

1

AAR

drie

5

AAR

Opzegtermĳn langer dan drie
maanden

6

AAR

7

AAR

Opzegtermĳn
maanden

tot

(1) Het eng gedefinieerde rentetarief.
(2) In een deelnemende lidstaat waarin een van de volgende categorieën instrumenten niet van toepassing is in bankzaken van ingezeten kredietinstellingen en andere
instellingen met huishoudens en niet-financiële vennootschappen die ingezetenen zĳn in de deelnemende lidstaten, wordt de betreffende categorie instrumenten
genegeerd.
(3) In de volgende tabel betekent „tot” „tot en met”.
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Sector

Leningen in EUR

Aan niet-financiële
schappen

Nummer van
indicator van
nieuwe
contracten

Rapportageverplichting

Rekening-courantkrediet

12

AAR, bedrag

Rekening-courantkrediet

23

AAR, bedrag

Type instrument

Aan huishoudens (*)
vennoot-

12.1.2002

Opzegtermĳn

(*) Waaronder mede begrepen instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
(**) Voor deze categorie instrumenten worden huishoudens en niet-financiële vennootschappen samengevoegd en toegerekend aan de sector huishoudens, omdat huishoudens
in alle deelnemende lidstaten tezamen genomen ongeveer 98 % van het uitstaande bedrag bezitten van deposito's met opzegtermĳn.
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Appendix 2
Categorieën instrumenten voor rentetarieven op nieuwe contracten
Een overeengekomen rentetarief uitgedrukt in procenten per jaar (AAR) (1) wordt samengesteld voor de volgende
categorieën instrumenten (2) (3). Indien rentetarieven op girale deposito's, deposito's met opzegtermĳn en rekeningcourantkredieten, d.w.z. de indicatoren 1, 5, 6, 7, 12 en 23, worden samengesteld als:
— een momentopname aan het einde van de maand, verschaffen de informatieplichtigen voor ieder van de indicatoren 1
tot en met 29 een gewogen gemiddeld rentetarief en daarenboven voor de indicatoren 2 tot en met 4 en 8 tot en met
11, 13 tot en met 22 en 24 tot en met 29 ook het bedrag aan nieuwe contracten die in de loop van de maand zĳn
afgesloten, waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities en regels worden toegepast;
— de impliciete rentetarieven die betrekking hebben op maandgemiddelden, verschaffen de informatieplichtigen voor
ieder van de indicatoren 2 tot en met 4, 8 tot en met 11, 13 tot en met 22 en 24 tot en met 31 een gewogen
gemiddeld rentetarief en ook het bedrag aan nieuwe contracten die in de loop van de maand zĳn afgesloten, terwĳl zĳ
voor de indicatoren 1, 5, 6, 7, 12 en 23 de gecumuleerde rente en de gemiddelde deposito- en leningenstand
verschaffen, waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities en regels worden toegepast.
Alle informatieplichtigen verschaffen voor rekening-courantkredieten, d.w.z. voor de indicatoren 12 en 23, het aan het
einde van de maand uitstaande bedrag.

Sector

Deposito's in EUR

Aan huishoudens (*)

Type instrument

Aan huishoudens (*)

Rapportageverplichting

1

AAR

Met vaste looptĳd

Met een looptĳd tot één jaar

2

AAR, bedrag

Met een looptĳd langer dan één en tot twee
jaar

3

AAR, bedrag

Met een looptĳd langer dan twee jaar

4

AAR, bedrag

Opzegtermĳn tot drie maanden

5

AAR

Opzegtermĳn langer dan drie maanden

6

AAR

Onmiddellĳk opvraagbaar (***)

7

AAR

Met vaste looptĳd

Met een looptĳd tot één jaar

8

AAR, bedrag

Met een looptĳd langer dan één en tot twee
jaar

9

AAR, bedrag

10

AAR, bedrag

Repo's

11

AAR, bedrag

Rekening-courant krediet (***)

12

AAR, bedrag

Voor consumptie

Variabel tarief en initiële rentevaste periode tot
één jaar

13

AAR, bedrag

Initiële rentevaste periode voor meer dan één
en tot vĳf jaar

14

AAR, bedrag

Initiële rentevaste periode voor meer dan vĳf
jaar

15

AAR, bedrag

Variabel tarief en initiële rentevaste periode tot
één jaar

16

AAR, bedrag

Initiële rentevaste periode voor meer dan één
en tot vĳf jaar.

17

AAR, bedrag

Met een looptĳd langer dan twee jaar

Leningen in EUR

Nummer
van indicator
van nieuwe
contracten

Onmiddellĳk opvraagbaar (***)

Opneembaar
met
opzegging (**) (***)
Aan niet-financiële
vennootschappen

Oorspronkelĳke looptĳjd, opzegtermĳn,
initiële rentebebepaling

Voor de aankoop
van een huis

(1) Het eng gedefinieerde rentetarief
(2) In een deelnemende lidstaat waarin een van de volgende categorieën instrumenten niet van toepassing is in bankzaken van ingezeten kredietinstellingen en andere
instellingen met huishoudens en niet-financiële vennootschappen die ingezetenen zijn in de deelnemende lidstaten, wordt de betreffende categorie instrumenten
genegeerd.
(3) In de volgende tabel betekent „tot”„tot en met”
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Sector

Oorspronkelĳke looptĳjd, opzegtermĳn,
initiële rentebebepaling

Type instrument

Nummer
van indicator
van nieuwe
contracten

Rapportageverplichting

Initiële rentevaste periode voor meer dan vĳf
en tot tien jaar.

18

AAR, bedrag

Initiële rentevaste periode voor meer dan tien
jaar.

19

AAR, bedrag

Variabel tarief en initiële rentebepaling tot één
jaar

20

AAR, bedrag

Initiële rentebepaling voor meer dan één en tot
vĳf jaar

21

AAR, bedrag

Initiële rentebepaling voor meer dan vĳf jaar

22

AAR, bedrag

Rekening-courantkrediet (***)

23

AAR, bedrag

Overige leningen tot
een bedrag van 1
miljoen EUR

Variabel tarief en initiële rentebepaling tot één
jaar

24

AAR, bedrag

Initiële rentebepaling voor meer dan één en tot
vĳf jaar

25

AAR, bedrag

Initiële rentebepaling voor meer dan vĳf jaar

26

AAR, bedrag

Variabel tarief en initiële rentebepaling tot één
jaar

27

AAR, bedrag

Initiële rentebepaling voor meer dan één en tot
vĳf jaar

28

AAR, bedrag

Initiële rentebepaling voor meer dan vĳf jaar

29

AAR, bedrag

Voor andere doeleinden

Aan niet-financiële
vennootschappen

12.1.2002

Overige
leningen
voor een bedrag van
meer
dan
1
miljoen EUR

(*) Waaronder mede begrepen instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
(**) Voor deze categorie instrumenten worden huishoudens en niet-financiële vennootschappen samengevoegd en toegerekend aan de sector huishoudens, omdat
huishoudens in alle deelnemende lidstaten tezamen genomen ongeveer 98 % van het uitstaande bedrag bezitten van depostito's met opzegtermĳn.
(***) Voor deze categorie instrumenten wordt het begrip nieuwe contracten uitgebreid tot de gehele stand, d.w.z. tot uitstaande bedragen.

Het jaarlĳkse kostenpercentage wordt samengesteld voor de volgende categorieën instrumenten. Voor iedere indicator
verschaft de informatieplichtige een gewogen gemiddeld rentetarief, waarbĳ de in deze verordening vastgelegde definities
en regels worden toegepast:
Sector

Leningen in EUR

Aan huishoudens (*)

Type instrument

Nummer van
indicator van
nieuwe contracten

Rapportageverplichting

Voor consumptie

30

Jaarlĳks
kostenpercentage

Voor de aankoop van een huis

31

Jaarlĳks
kostenpercentage

(*) In het algemeen vallen instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens hieronder, maar NCB's mogen dienaangaande
derogaties verlenen.
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BIJLAGE III
MINIMUMNORMEN WAARAAN DE RAPPORTAGE DOOR DE WERKELĲKE POPULATIE VAN INFORMATIEPLICHTIGEN MOET VOLDOEN
De informatieplichtigen moeten voldoen aan de volgende minimumnormen om de rapportageverplichtingen van de
Europese Centrale Bank (ECB) met betrekking tot statistische informatie na te komen.
Minimumnormen voor transmissie
a) De rapportage door de informatieplichtigen aan de nationale centrale banken (NCB's) moet tĳdig gebeuren en binnen
de termĳnen die zĳn vastgesteld door de NCB van de deelnemende lidstaat waarvan de informatieplichtige ingezetene
is;
b) vorm en formaat van de statistische rapporten moeten voldoen aan de technische eisen die zĳn vastgesteld door de
NCB van de deelnemende lidstaat waarvan de informatieplichtige ingezetene is;
c) een of meer contactpersonen binnen de informatieplichtige moeten worden aangewezen, en
d) de transmissie van de gegevens aan de NCB van de deelnemende lidstaat waarvan de informatieplichtige ingezetene is,
moet gebeuren met inachtneming van de daarvoor vastgestelde technische specificaties.
Minimumnormen voor nauwkeurigheid
e) De door de informatieplichtigen verschafte statistische informatie moet correct, consistent en volledig zĳn; er moet
gewezen worden op eventuele leemten, waarvoor aan de NCB van de deelnemende lidstaat waarvan de informatieplichtige ingezetene is, een verklaring moet worden gegeven en die zo snel mogelĳk moeten worden gedicht;
f) de door de informatieplichtige verschafte statistische informatie mag geen continue en structurele leemten bevatten;
g) de informatieplichtigen moeten informatie kunnen verschaffen over de ontwikkelingen waarop de verstrekte gegevens
duiden;
h) de informatieplichtigen moeten zich houden aan de specificaties en decimalen die door de NCB van de deelnemende
lidstaat waarvan de informatieplichtige ingezetene is, voor de technische transmissie van de gegevens zĳn vastgesteld,
en
i) de informatieplichtigen moeten zich houden aan het afrondingsbeleid dat door de NCB van de deelnemende lidstaat
waarvan de informatieplichtige ingezetene is, voor de technische transmissie van de gegevens is vastgesteld.
Minimumnormen voor conceptuele naleving
j) De door de informatieplichtigen verschafte statistische informatie moet worden gepresenteerd met inachtneming van
de definities, conventies, classificaties en methoden zoals vervat in deze verordening;
k) in geval van afwĳking van deze definities, conventies, classificaties en methoden, zullen de informatieplichtigen, waar
van toepassing, op gezette tĳden het verschil controleren en kwantificeren tussen de gebruikte maatstaf en de maatstaf
die in deze verordening is vervat, en
l) de informatieplichtigen moeten een verklaring kunnen geven voor een eventuele breuk in de verstrekte gegevens ten
opzichte van de cĳfers van voorgaande perioden.
Minimumnormen voor herzieningen
m) De informatieplichtigen moeten het beleid en de procedures volgen die door de ECB en de NCB's met betrekking tot
herzieningen zĳn vastgesteld. Herzieningen die afwĳken van regelmatige herzieningen moeten van een toelichting
worden voorzien.
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BĲLAGE IV
OVERGANGSBEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING
1. Tot en met de referentiemaand december 2003 mag de rapportage aan de Europese Centrale Bank (ECB) van de
maandelĳkse geaggregeerde nationale statistische informatie met betrekking tot nieuwe contracten en uitstaande
bedragen met twee extra werkdagen worden uitgesteld vanaf het einde van de 19de werkdag na het einde van de
referentiemaand zoals aangegeven in artikel 3, lid 4, van deze verordening. De rapportage aan de ECB van de
maandelĳkse geaggregeerde nationale statistische informatie met betrekking tot uitstaande bedragen mag daarentegen met twee extra werkdagen worden uitgesteld vanaf het einde van de 19de werkdag na het einde van het
referentiekwartaal. De ECB laat de nationale centrale banken (NCB's) flexibiliteit bĳ het invoeren van deze overgangsperiode op nationaal niveau.
2. Met ingang van de referentiemaand januari 2004 worden de gegevens, met inbegrip van de maandelĳkse geaggregeerde nationale statistische informatie met betrekking tot uitstaande bedragen, ingediend op de 19de werkdag na
het einde van de referentiemaand zoals aangegeven in artikel 3, lid 4, van deze verordening.
3. Tot en met de referentiemaand december 2006 luidt, bĳlage I, paragraaf 10, als volgt:
„10. De minimumgrootte van de nationale steekproef dient zodanig te zĳn dat:
a) de maximale stochastische fout (1) voor rentetarieven op nieuwe contracten gemiddeld over alle categorieën
instrumenten niet groter is dan 10 basispunten bĳ een betrouwbaarheidsniveau van 90 % (2), of
b) deze ten minste 30 % omvat van de potentiële populatie van ingezeten informatieplichtigen; indien 30 %
van de ingezeten informatieplichtigen meer dan 100 informatieplichtigen betreft, kan de minimumgrootte
van de nationale steekproef desalniettemin worden beperkt tot 100 informatieplichtigen, of
c) de informatieplichtigen in de nationale steekproef ten minste 75 % omvatten van de stand aan in euro
luidende deposito's en 75 % van de stand aan in euro luidende leningen die verstrekt worden aan
huishoudens en niet-financiële vennootschappen die ingezetenen zĳn van de deelnemende lidstaten.”

(1)

waarbĳ D de maximale stochastische fout is, zα/2 de uit de normale verdeling of enig andere passende verdeling conform de
gegevensstructuur (bĳv. t-verdeling) berekende factor onder aanname van een betrouwbaarheidsniveau van 1-α, var(Lθ) de variantie
van de schatter van parameter θ en vâr(Lθ) de geschatte variantie van de schatter van parameter θ.
(2) De NCB's kunnen de absolute maatstaf van 10 basispunten op een betrouwbaarheidsniveau van 90 % omzetten in een relatieve
maatstaf als aanvaardbare maximale variatiecoëfficiënt van de schatter.
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RICHTLĲN 2001/110/EG VAN DE RAAD
van 20 december 2001
inzake honing
dens bepaalde afwĳkingen worden toegepast; gelet op
het nauwe verband tussen de kwaliteit en de oorsprong
van honing, is het absoluut noodzakelĳk om volledige
informatie over deze aspecten te waarborgen, teneinde te
voorkomen dat de consument omtrent de kwaliteit van
het product wordt misleid; gelet op de specifieke
belangen van de consument met betrekking tot de
geografische kenmerken van de honing en tot de volledige transparantie op dit punt, moet het land van
oorsprong waar de honing is vergaard op het etiket
worden vermeld.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

(2)

(3)

(4)

Bepaalde verticale richtlĳnen op het gebied van levensmiddelen dienen te worden vereenvoudigd teneinde
uitsluitend rekening te houden met de essentiële eisen
waaraan de onder deze richtlĳnen vallende producten
moeten voldoen, opdat een vrĳ verkeer van deze
producten op de interne markt overeenkomstig de
conclusies van de Europese Raad van Edinburgh op 11
en 12 december 1992, bevestigd door die van de Europese Raad van Brussel op 10 en 11 december 1993,
mogelĳk is.
Ter motivering van Richtlĳn 74/409/EEG van de Raad
van 22 juli 1974 betreffende de harmonisatie van de
wettelĳke voorschriften van de lidstaten inzake
honing (4), is gesteld dat de verschillen tussen de nationale wetgevingen met betrekking tot het begrip
„honing”, de verschillende honingsoorten en de daaraan
gestelde eisen oneerlĳke concurrentievoorwaarden
kunnen scheppen, waardoor de consument kan worden
misleid, wat een rechtstreekse belemmering vormt voor
de totstandkoming en de werking van de gemeenschappelĳke markt.
In Richtlĳn 74/409/EEG en de latere wĳzigingen zĳn de
nodige omschrĳvingen vastgesteld, is aangegeven welke
verschillende honingsoorten onder de daarvoor passende
benaming in de handel mogen worden gebracht, zĳn
gemeenschappelĳke voorschriften inzake de samenstelling gegeven en zĳn de belangrĳkste aanduidingen op de
verpakking vastgesteld, teneinde het vrĳe verkeer van
deze producten binnen de Europese Gemeenschap te
verzekeren.
Richtlĳn 74/409/EEG moet geheel worden herzien
teneinde de voorschriften inzake de voorwaarden voor
de productie en het in de handel brengen van honing te
verduidelĳken en toegankelĳker te maken en teneinde de
richtlĳn aan te passen aan de algemene communautaire
wetgeving voor levensmiddelen, met name de wetgeving
met betrekking tot de etikettering, de verontreinigingen
en de analysemethoden.

(5)

De algemene regels inzake de etikettering van levensmiddelen die bĳ Richtlĳn 2000/13/EG van het Europees
Parlement en de Raad (5) zĳn vastgesteld, moeten behou-

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

C 231 van 9.8.1996, blz. 10.
C 279 van 1.10.1999, blz. 91.
C 56 van 24.2.1997, blz. 20.
L 221 van 12.8.1974, blz. 10. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Akte van Toetreding van Spanje en Portugal van 1985.
L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

PB
PB
PB
PB
de
5
( ) PB

(6)

Er mag geen pollen noch enig ander bestanddeel dat
specifiek is voor honing, aan het product worden
onttrokken, tenzĳ dit bĳ het verwĳderen van vreemde
anorganische of organische stoffen onvermĳdelĳk is; dit
laatste kan gebeuren door filtratie; als de filtratie tot de
verwĳdering van een aanzienlĳk deel van de pollen leidt,
moet de consument hierover op correcte wĳze, door een
passende vermelding op het etiket, worden geïnformeerd.

(7)

Aan honing waarvan de benaming is aangevuld met
vermeldingen van de bloemen of planten waarvan het
product afkomstig is, van de regionale, territoriale of
topografische oorsprong of van specifieke kwaliteitscriteria, mag geen gefilterde honing zĳn toegevoegd en met
het oog op een grotere transparantie van de markt moet
gefilterde of bakkershoning verplicht van een etiket
worden voorzien telkens wanneer het product in bulk
wordt verhandeld.

(8)

De Commissie kan, zoals zĳ in haar mededeling van 24
juni 1994 aan het Europees Parlement en de Raad over
de situatie in de Europese bĳenteelt heeft beklemtoond,
analysemethoden aannemen om te waarborgen dat alle
honing die in de Gemeenschap in de handel wordt
gebracht, in overeenstemming is met de vermelde
samenstelling en de aanvullende specifieke aanduidingen.

(9)

Het is wenselĳk rekening te houden met de verrichte
werkzaamheden met betrekking tot een nieuwe Codexstandaard voor honing, waar nodig aangepast aan de
specifieke vereisten van de Gemeenschap.

(10)

De doelstelling om gemeenschappelĳke definities en
regels voor de betrokken producten vast te stellen en de
bepalingen aan de algemene communautaire voorschriften voor levensmiddelen aan te passen kan niet
voldoende door de lidstaten verwezenlĳkt worden;
vanwege de aard van deze richtlĳn kan deze doelstelling
overeenkomstig de in artikel 5 van het Verdrag neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter
door de Gemeenschap worden verwezenlĳkt. De onderhavige richtlĳn gaat niet verder dan wat nodig is om de
genoemde doelstelling te verwezenlĳken.
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De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).

12.1.2002

4. a) het land of de landen van oorsprong waar de honing is
vergaard, wordt (worden) op het etiket vermeld.
Indien de honing echter van oorsprong is uit meer dan
één lidstaat of derde land, mag deze vermelding in voorkomend geval vervangen worden door een van de
volgende vermeldingen:
— -„gemengde EG-honing”
— -„gemengde niet-EG-honing”
— -„gemengde EG- en niet-EG-honing”;

Teneinde het ontstaan van nieuwe belemmeringen voor
het vrĳe verkeer te voorkomen, moeten de lidstaten
ervan afzien om voor de bedoelde producten nationale
bepalingen vast te stellen waarin deze richtlĳn niet voorziet,

b) gelet op Richtlĳn 2000/13/EG, met name op de artikelen
13, 14, 16 en 17, worden de bĳzonderheden die volgens
het bepaalde onder a) moeten worden vermeld,
beschouwd als gegevens bedoeld in artikel 3 van die
richtlĳn.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3

Deze richtlĳn is van toepassing op de in bĳlage I omschreven
producten. Deze producten dienen te voldoen aan de eisen van
bĳlage II.

Bĳ gefilterde honing en bakkershoning vermelden bulkcontainers, verpakkingen en handelsdocumenten duidelĳk de volledige verkoopbenaming zoals opgenomen in bĳlage I, punt 2,
onder b), viii), en punt 3.

Artikel 2
Richtlĳn 2000/13/EG is van toepassing op de in bĳlage I
omschreven producten behoudens de volgende voorwaarden:
1. de term „honing”/„honig” mag uitsluitend worden gebruikt
voor het in bĳlage I, punt 1, omschreven product en moet
in de handel worden gebruikt ter aanduiding van dat
product;
2. de in bĳlage I, punten 2 en 3, genoemde verkoopbenamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de aldaar
omschreven producten en moeten in de handel worden
gebruikt ter aanduiding van die producten. In plaats van
deze benamingen mag, behalve voor gefilterde honing,
raathoning, brokhoning of raatbrokken in honing en
bakkershoning, ook de verkoopbenaming „honing”/„honig”
worden gebruikt.
Echter,
a) in het geval van bakkershoning wordt de vermelding
„uitsluitend bestemd om te koken” in de onmiddellĳke
nabĳheid van de verkoopbenaming op het etiket aangebracht;
b) behoudens in het geval van gefilterde honing en bakkershoning, mogen de verkoopbenamingen worden aangevuld met vermelding van
— de bloemen of planten waarvan het product geheel of
voor het grootste deel afkomstig is, indien het
daaraan zĳn organoleptische, fysisch-chemische en
microscopische kenmerken ontleent;
— de regionale, territoriale of topografische oorsprong,
indien het product uitsluitend de genoemde
oorsprong heeft;
— specifieke kwaliteitscriteria;
3. wanneer bakkershoning als ingrediënt in een samengesteld
levensmiddel is verwerkt, mag in de verkoopbenaming van
het samengestelde levensmiddel in plaats van de term
„bakkershoning” de term „honing” worden gebruikt. In de
lĳst van ingrediënten wordt echter de volledige term zoals
vermeld in bĳlage I, punt 3, gebruikt;
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Artikel 4
De Commissie kan methoden aannemen waarmee kan worden
geverifieerd of de honing aan de bepalingen van deze richtlĳn
voldoet. Deze methoden worden aangenomen volgens de in
artikel 7, lid 2, bepaalde procedure. In afwachting van de
aanneming van deze methoden, gebruiken de lidstaten waar
mogelĳk internationaal erkende gevalideerde methoden zoals
die welke door de Codex Alimentarius zĳn goedgekeurd om te
verifiëren of aan de bepalingen van deze richtlĳn wordt
voldaan.
Artikel 5
De lidstaten stellen met betrekking tot de in bĳlage I
omschreven producten geen nationale bepalingen vast waarin
deze richtlĳn niet voorziet.
Artikel 6
De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen
die betrekking hebben op de hierna genoemde aangelegenheden, worden aangenomen volgens de procedure van artikel
7, lid 2:
— aanpassing van deze richtlĳn aan de algemene communautaire voorschriften inzake levensmiddelen;
— aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.
Artikel 7
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het bĳ artikel 1 van
Besluit 69/414/EEG (2) ingestelde Permanent Comité voor
levensmiddelen (hierna „het comité” genoemd).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op drie maanden.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.

(2) PB L 291 van 19.11.1969, blz. 9.
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Artikel 8
Richtlĳn 74/409/EEG wordt met ingang van 1 augustus 2003
ingetrokken.
Verwĳzingen naar de ingetrokken richtlĳn gelden als verwĳzingen naar de onderhavige richtlĳn.
Artikel 9
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om voor 1 augustus 2003 aan
deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan
onverwĳld in kennis.
Deze bepalingen worden zodanig toegepast dat:
— het in de handel brengen van de in bĳlage I omschreven
producten, voorzover zĳ aan de in deze richtlĳn vervatte
omschrĳvingen en regels voldoen, met ingang van
1 augustus 2003 wordt toegestaan;
— het in de handel brengen van producten die niet aan de
bepalingen van deze richtlĳn voldoen, met ingang van
1 augustus 2004 wordt verboden.
Producten die niet aan de bepalingen van deze richtlĳn
voldoen, maar die vóór 1 augustus 2004 overeenkomstig

L 10/49

Richtlĳn 74/409/EEG zĳn geëtiketteerd, mogen evenwel in de
handel worden gebracht totdat de voorraden zĳn opgebruikt.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
Artikel 10
Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Artikel 11
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
C. PICQUÉ
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BĲLAGE I
BENAMINGEN, OMSCHRĲVINGEN EN DEFINITIES VAN DE PRODUCTEN
1. Honing is een natuurlĳke zoete stof die door de bĳensoort Apis mellifera wordt bereid uit bloemennectar of uit
afscheidingsproducten van levende plantendelen of uitscheidingsproducten van plantensapzuigende insecten op de
levende plantendelen, welke grondstoffen door de bĳen worden vergaard, verwerkt door vermenging met eigen
specifieke stoffen, gedeponeerd, gedehydreerd, en in de honingraten opgeslagen en achtergelaten om te rĳpen.
2. Als voornaamste honingsoorten worden onderscheiden:
a) naar gelang van de oorsprong:
i) bloemenhoning/bloemenhonig of nectarhoning/nectarhonig
honing die uit plantennectar is verkregen;
ii) honingdauwhoning/honingdauwhonig
honing die voornamelĳk is verkregen uit uitscheidingsproducten van plantensapzuigende insecten (Hemiptera)
op de levende plantendelen of uit afscheidingsproducten van levende plantendelen;
b) naar gelang van de wĳze van productie en/of presentatie:
iii) raathoning/raathonig
honing die door bĳen is opgeslagen in de gesloten cellen van kort tevoren door henzelf gemaakte raten of fĳne
platen was, uitsluitend bestaande uit bĳenwas, zonder broed, en die in hele raten of delen daarvan wordt
verkocht;
iv) brokhoning/brokhonig of raatbrokken in honing/honig
honing die één of meer brokken raathoning bevat;
v) lekhoning/lekhonig
honing, verkregen door het laten uitlekken van geopende raten zonder broed;
vi) slingerhoning/slingerhonig
honing, verkregen door het slingeren van geopende raten zonder broed;
vii) pershoning/pershonig
honing, verkregen door het samenpersen van raten zonder broed zonder verwarming of bĳ matige verwarming van maximaal 45 °C;
viii) gefilterde honing/gefilterde honig
honing, verkregen door zodanige verwĳdering van vreemde anorganische of organische stoffen, dat een
aanzienlĳk deel van de pollen is verwĳderd.
3. Bakkershoning
Honing die a) geschikt is voor industrieel gebruik of als ingrediënt in andere, vervolgens verwerkte levensmiddelen, en
die b):
— een vreemde smaak of reuk kan vertonen, of
— begonnen is te gisten of gegist heeft, of
— is oververhit.
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BĲLAGE II
KENMERKEN VAN DE SAMENSTELLING VAN HONING
Honing bestaat hoofdzakelĳk uit diverse suikers, met name fructose en glucose, en andere stoffen zoals organische zuren,
enzymen en vaste deeltjes ten gevolge van het vergaren van de honing. De kleur van honing varieert van bĳna kleurloos
tot donkerbruin. Honing kan vloeibaar, dikvloeibaar of (gedeeltelĳk of geheel) gekristalliseerd zĳn. De smaak en het aroma
kunnen variëren, maar zĳn een afgeleide van de plant van oorsprong.
Wanneer honing als zodanig in de handel wordt gebracht of wordt verwerkt in enig voor menselĳke consumptie bestemd
product, mogen daar generlei levensmiddeleningrediënten of levensmiddelenadditieven aan worden toegevoegd, noch
andere stoffen dan honing. Honing dient zoveel mogelĳk vrĳ te zĳn van organische of anorganische vreemde bestanddelen. Behoudens het bepaalde in punt 3 van bĳlage I mag de honing geen vreemde smaak of reuk en geen begin van
gisting vertonen, mag de zuurtegraad niet kunstmatig zĳn gewĳzigd en mag de honing niet zodanig zĳn verwarmd dat de
natuurlĳke enzymen zĳn vernietigd of grotendeels geïnactiveerd.
Onverminderd bĳlage I, punt 2, onder b), viii), mag geen pollen noch enig ander bestanddeel dat specifiek is voor honing,
aan het product worden onttrokken, tenzĳ dit bĳ het verwĳderen van vreemde anorganische of organische stoffen
onvermĳdelĳk is.
Van honing die als zodanig in de handel wordt gebracht of wordt verwerkt in enig voor menselĳke consumptie bestemd
product, dient de samenstelling aan de volgende criteria te voldoen:
1.

Suikergehalte

1.1. Fructose- en glucosegehalte (in totaal)
— nectarhoning

ten minste 60 g/100 g

— honingdauwhoning, al dan niet met nectarhoning gemengd

ten minste 45 g/100 g

1.2. sacharosegehalte

2.

3.

4.

— algemeen

ten hoogste 5 g/100 g

— witte acacia (Robinia pseudoacacia), alfalfa (Medicago sativa),
menzies banksia (Banksia menziesii), rode hanenkop (Hedysarum),
rode eucalyptus (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida,
Eucryphia milliganii, Citrus spp.

ten hoogste 10 g/100 g

— lavendel (Lavandula spp.), bernagie (Borago officinalis)

ten hoogste 15 g/100 g

Vochtgehalte:
— algemeen

ten hoogste 20 %

— struikheidehoning (Calluna) en bakkershoning in het algemeen

ten hoogste 23 %

— bakkershoning van struikheide (Calluna)

ten hoogste 25 %

Gehalte aan niet in water oplosbare stoffen:
— algemeen

ten hoogste 0,1 g/100 g

— pershoning

ten hoogste 0,5 g/100 g

Soortelĳke elektrische geleiding
— andere dan hieronder genoemde honing, en mengsels daarvan

ten hoogste 0,8 mS/cm

— honingdauwhoning, kastanjebloesemhoning en mengsels daarvan,
uitgezonderd mengsels met de hieronder genoemde honingsoorten

ten minste 0,8 mS/cm

— uitzonderingen: aardbeiboom (Arbutus unedo), dopheide (Erica),
eucalyptus, lindebloesem (Tilia spp.), struikheide (Calluna vulgaris),
Leptospermum, Melaleuca spp.
5.

Vrĳe zuren:
— algemeen

ten hoogste 50 milli-equivalenten
zuur per 1 000 gram

— bakkershoning

ten hoogste 80 milli-equivalenten
zuur per 1 000 gram

L 10/51

L 10/52

NL
6.

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Diastase-index en gehalte aan hydroxymethylfurfural (HMF), bepaald na bereiding en menging:
a) diastase-index (Schade-schaal):
— algemeen, behalve bakkershoning

ten minste 8

— honing met een gering natuurlĳk enzymgehalte (bĳvoorbeeld
honing van citrusvruchten) en een HMF-gehalte van niet meer
dan 15 mg/kg

ten minste 3

b) HMF
— algemeen, behalve bakkershoning

ten hoogste 40 mg/kg (onder voorbehoud van het bepaalde onder a),
tweede streepje)

— honing die naar vermeld van oorsprong is uit gebieden met een
tropisch klimaat en mengsels daarvan

ten hoogste 80 mg/kg
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RICHTLĲN 2001/111/EG VAN DE RAAD
van 20 december 2001
inzake bepaalde voor menselĳke voeding bestemde suikers
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

Richtlĳn 73/437/EEG moet volledig worden herzien
teneinde de regels betreffende de samenstelling en het in
de handel brengen van bepaalde voor menselĳke
voeding bestemde suikers toegankelĳker te maken,
alsmede met het oog op de aanpassing van die richtlĳn
aan de algemene Gemeenschapswetgeving inzake levensmiddelen, met name de wetgeving inzake etikettering,
toegestane kleurstoffen en andere additieven, extractiemiddelen en analysemethoden.

(6)

De algemene regels inzake de etikettering van levensmiddelen die bĳ Richtlĳn 2000/13/EG van het Europees
Parlement en de Raad (6) zĳn vastgesteld, moeten met
inachtneming van bepaalde voorwaarden worden toegepast.

(7)

In overeenstemming met de in artikel 5 van het Verdrag
neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, kan de doelstelling om gemeenschappelĳke definities en regels voor de betrokken producten vast te stellen
en de bepalingen aan de algemene communautaire voorschriften voor levensmiddelen aan te passen niet
voldoende door de lidstaten worden verwezenlĳkt en
kan zĳ derhalve vanwege de aard van de richtlĳn, beter
door de Gemeenschap worden verwezenlĳkt; deze
richtlĳn beperkt zich tot wat nodig is om de nagestreefde doelstellingen te verwezenlĳken.

(8)

De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (7).

(9)

Teneinde het ontstaan van nieuwe belemmeringen voor
het vrĳe verkeer te voorkomen, moeten de lidstaten
ervan afzien om voor de bedoelde producten nationale
bepalingen vast te stellen waarin deze richtlĳn niet voorziet,

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

(2)

Bepaalde verticale richtlĳnen op het gebied van levensmiddelen dienen te worden vereenvoudigd, teneinde
uitsluitend rekening te houden met de essentiële eisen
waaraan de onder deze richtlĳnen vallende producten
moeten voldoen om te kunnen deelnemen aan het vrĳe
verkeer op de interne markt, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Edinburgh op 11 en 12
december 1992, bevestigd door die van de Europese
Raad van Brussel op 10 en 11 december 1993.
Ter motivering van Richtlĳn 73/437/EEG van de Raad
van 11 december 1973 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake
bepaalde voor menselĳke consumptie bestemde
suikers (4), is gesteld dat de verschillen tussen de nationale wetgevingen met betrekking tot bepaalde suikercategorieën oneerlĳke concurrentievoorwaarden konden
scheppen waardoor de consument kon worden misleid,
en dat zĳ derhalve rechtstreeks van invloed waren op de
totstandkoming en de werking van de gemeenschappelĳke markt.

(3)

Met Richtlĳn 73/437/EEG werd derhalve beoogd
gemeenschappelĳke omschrĳvingen en regels vast te
stellen met betrekking tot de samenstelling, de verpakking en de etikettering van deze producten, teneinde het
vrĳe verkeer daarvan binnen de Gemeenschap te verzekeren.

(4)

De Commissie is voornemens zo spoedig mogelĳk en in
ieder geval vóór 1 juli 2000 voor te stellen om in
Richtlĳn 80/232/EEG van de Raad van 15 januari 1980
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de voor bepaalde voorverpakte producten toegestane reeksen van nominale
hoeveelheden en nominale capaciteiten (5) voor de onder
deze richtlĳn vallende producten een nominaal gewicht
op te nemen.

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

PB C 231 van 9.8.1996, blz. 6.
PB C 279 van 1.10.1999, blz. 90.
PB C 56 van 24.2.1997, blz. 20.
PB L 356 van 27.12.1973, blz. 71. Richtlĳn gewĳzigd bĳ de Akte
van Toetreding van 1985.
5
( ) PB L 51 van 25.2.1980, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 87/356/EEG (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 48).

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Deze richtlĳn is van toepassing op de in deel A van de bĳlage
omschreven producten.
Deze richtlĳn is echter niet van toepassing op de in deel A van
de bĳlage omschreven producten in de vorm van poedersuiker,
kandĳsuiker of suikerbroden.
(6) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
(7) PB L 184 van 7.7.1999, blz. 23.
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Artikel 2

worden volgens de regelgevingsprocedure als bedoeld in artikel
5, lid 2, vastgesteld:

Richtlĳn 2000/13/EG is met inachtneming van de volgende
voorwaarden en afwĳkingen van toepassing op de in deel A
van de bĳlage omschreven producten:

— aanpassing van deze richtlĳn aan de algemene gemeenschapswetgeving inzake levensmiddelen;

1. De in deel A van de bĳlage opgenomen benamingen mogen,
onverminderd punt 5, uitsluitend worden gebruikt voor de
daar genoemde producten en worden in de handel gebruikt
ter aanduiding van die producten.
De in deel A, punt 2, van de bĳlage genoemde benaming
mag ook worden gebruikt voor de aanduiding van het in
deel A, punt 3, van de bĳlage bedoelde product.

— aanpassing aan de vooruitgang van de techniek.

Artikel 5
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het bĳ artikel 1 van
Besluit 69/414/EEG (1) opgerichte permanent comité voor
levensmiddelen (hierna „comité”).

Evenwel:

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

— mogen op de in deel A van de bĳlage omschreven
producten, naast de verplichte benaming, andere, in de
lidstaten gebruikelĳke nadere aanduidingen voorkomen;

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op drie maanden.

— mogen de benamingen ook worden gebruikt in benamingen waarmee, overeenkomstig de bestaande
gebruiken, andere producten worden aangeduid
mits de consument hierdoor niet in verwarring kan worden
gebracht.
2. Voor voorverpakte producten met een gewicht van minder
dan 20 g hoeft het nettogewicht niet op de etikettering te
worden vermeld.
3. De etikettering van vloeibare suiker, vloeibare invertsuiker
en invertsuikerstroop omvat de vermelding van het gehalte
aan droge stof en aan invertsuiker.
4. De etikettering van invertsuikerstroop met kristallen in de
oplossing omvat de vermelding „gekristalliseerd”.
5. Wanneer de in punten 7 en 8 van deel A van de bĳlage
genoemde producten meer dan 5 gewichtsprocenten van de
droge stof aan fructose bevatten, moet wat betreft hun
productnaam en als ingrediënt op het etiket respectievelĳk
„glucose-fructosestroop” of „fructose-glucosestroop” en
„gedroogdeglucose-fructosestroop” of „gedroogdefructoseglucosestroop” worden vermeld om aan te geven of het
glucose- dan wel het fructoseaandeel het grootst is.

3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.

Artikel 6
Richtlĳn 73/437/EEG wordt met ingang van 12 juli 2003
ingetrokken.
Verwĳzingen naar Richtlĳn 73/437/EEG gelden als verwĳzing
naar de onderhavige richtlĳn.

Artikel 7
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 12 juli 2003 aan
deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan
onverwĳld in kennis.
Deze bepalingen worden zodanig toegepast dat:
— het in de handel brengen van de in deel A van de bĳlage
omschreven producten, voorzover zĳ aan de in deze
richtlĳn vervatte omschrĳvingen en regels voldoen, met
ingang van 12 juli 2003 wordt toegestaan;

Artikel 3

— het in de handel brengen van producten die niet aan de
bepalingen van deze richtlĳn voldoen, met ingang van 12
juli 2004 wordt verboden.

De lidstaten stellen met betrekking tot de in de bĳlage
omschreven producten geen nationale bepalingen vast waarin
deze richtlĳn niet voorziet.

Producten die niet aan de bepalingen van deze richtlĳn
voldoen, maar die vóór 12 juli 2004 overeenkomstig Richtlĳn
73/437/EEG zĳn geëtiketteerd, mogen evenwel in de handel
worden gebracht totdat de voorraden zĳn opgebruikt.

Artikel 4

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen
die betrekking hebben op de volgende aangelegenheden,

(1) PB L 291 van 19.11.1969, blz. 9.
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Artikel 8
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 9
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
C. PICQUÉ

L 10/56

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BĲLAGE
A. BENAMING EN OMSCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN
1. Halfwitte suiker
Gezuiverde en gekristalliseerde sacharose van deugdelĳke handelskwaliteit, met de volgende kenmerken:
a) polarisatie

ten minste 99,5 °Z

b) gehalte aan invertsuiker

ten hoogste 0,1 gewichtsprocent

c) verlies bĳ het drogen

ten hoogste 0,1 gewichtsprocent.

2. Suiker of witte suiker
Gezuiverde en gekristalliseerde sacharose van deugdelĳke handelskwaliteit, met de volgende kenmerken:
a) polarisatie

ten minste 99,7 °Z

b) gehalte aan invertsuiker

ten hoogste 0,04 gewichtsprocent

c) verlies bĳ het drogen

ten hoogste 0,06 gewichtsprocent

d) kleurtype

ten hoogste 9 punten, bepaald overeenkomstig de in deel B, onder a),
genoemde methode.

3. Geraffineerde suiker of geraffineerde witte suiker
Het product met de in punt 2, onder a), b) en c), genoemde kenmerken, waarvan het aantal punten, bepaald
volgens de in deel B genoemde methode, in totaal niet meer bedraagt dan 8, noch meer dan:
— 4 voor het kleurtype,
— 6 voor het asgehalte,
— 3 voor de kleur van de oplossing.
4. Vloeibare suiker (1)
Waterige oplossing van sacharose, met de volgende kenmerken:
a) droge stof

ten minste 62 gewichtsprocenten

b) gehalte aan invertsuiker (fructose/dextrose-verhouding: 1,0 ± 0,2)

ten hoogste 3 gewichtsprocenten van de droge stof

c) conductometrisch bepaald asgehalte

ten hoogste 0,1 gewichtsprocent van de droge stof,
bepaald volgens de in deel B, onder b), genoemde
methode

d) kleur van de oplossing

ten hoogste 45 ICUMSA-eenheden.

5. Vloeibare invertsuiker (1)
Waterige oplossing van door hydrolyse gedeeltelĳk geïnverteerde sacharose, waarin de invertsuiker niet overweegt
en met de volgende kenmerken:
a) droge stof

ten minste 62 gewichtsprocenten

b) gehalte aan invertsuiker (fructose/dextrose-verhouding: 1,0 ± 0,1)

meer dan 3 gewichtsprocenten maar niet meer dan 50
gewichtsprocenten van de droge stof

c) conductometrisch bepaald asgehalte

ten hoogste 0,4 gewichtsprocent van de droge stof,
bepaald volgens de in deel B, onder b), genoemde
methode.

6. Invertsuikerstroop (1)
Waterige, eventueel gekristalliseerde oplossing van door hydrolyse gedeeltelĳk geïnverteerde sacharose, waarin het
gehalte aan invertsuiker (fructose/dextrose-verhouding: 1,0 ± 0,1) ten opzichte van de droge stof meer dan 50
gewichtsprocenten bedraagt en die bovendien voldoet aan de in punt 5, onder a) en c), gestelde eisen.
(1) De aanduiding „wit” mag alleen worden gebruikt:
a) voor vloeibare suiker en vloeibare invertsuiker waarvan de kleurintensiteit 25 ICUMSA-eenheden niet overschrĳdt, hetgeen wordt
bepaald overeenkomstig de in deel B, onder c), gespecificeerde methode;
b) voor vloeibare invertsuiker en voor invertsuikerstroop waarvan
— het conductometrisch bepaald asgehalte niet hoger is dan 0,1 %;
— de kleurintensiteit van de oplossing 25 ICUMSA-eenheden niet overschrĳdt, hetgeen wordt bepaald overeenkomstig de in deel
B, onder c), gespecificeerde methode.
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7. Glucosestroop
Gezuiverde en geconcentreerde waterige oplossing van voedingssuikers, verkregen uit zetmeel en/of inuline en
met de volgende kenmerken:
a) droge stof

ten minste 70 gewichtsprocenten

b) dextrose-equivalent

ten minste 20 gewichtsprocenten van de droge stof,
uitgedrukt in D-glucose

c) sulfaatas

ten hoogste 1 gewichtsprocent van de droge stof.

8. Gedroogde glucosestroop
Gedeeltelĳk gedroogde glucosestroop, waarvan het gehalte aan droge stof ten minste 93 gewichtsprocenten
bedraagt en die bovendien voldoet aan de in punt 7, onder b) en c), gestelde eisen.
9. Dextrose of dextrosemonohydraat
Gezuiverde en gekristalliseerde D-glucose met één molecule kristalwater, met de volgende kenmerken:
a) dextrose (D-glucose)

ten minste 99,5 gewichtsprocenten van de droge stof

b) droge stof

ten minste 90 gewichtsprocenten

c) sulfaatas

ten hoogste 0,25 gewichtsprocent van de droge stof.

10. Dextrose of watervrĳe dextrose
Gezuiverde en gekristalliseerde D-glucose zonder kristalwater, waarvan het gehalte aan droge stof ten minste 98
gewichtsprocenten bedraagt en die bovendien aan de in punt 9, onder a) en c), gestelde eisen voldoet.
11. Fructose
Gezuiverde en gekristalliseerde D-fructose met de volgende kenmerken:
fructosegehalte

ten minste 98 %

glucosegehalte

ten hoogste 0,5 %

verflies bĳ het drogen

ten hoogste 0,5 gewichtsprocent

conductometrisch bepaald asgehalte

ten hoogste 0,1 gewichtsprocent, bepaald volgens de in
deel B, onder b), genoemde methode.

B. METHODE TER BEPALING VAN HET KLEURTYPE, HET CONDUCTOMETRISCH BEPAALDE ASGEHALTE EN DE
KLEUR VAN DE OPLOSSING VOOR DE IN DEEL A, PUNTEN 2 EN 3, OMSCHREVEN (WITTE) SUIKER EN
GERAFFINEERDE (WITTE) SUIKER
Eén „punt” komt overeen:
a) wat het kleurtype betreft, met 0,5 eenheid volgens de methode van het Instituut voor landbouwtechnologie en
suikerindustrie te Brunswĳk, als omschreven in deel A, punt 2, van de bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr. 1265/69
van de Commissie van 1 juli 1969 betreffende de methoden welke van toepassing zĳn bĳ de bepaling van de
kwaliteit voor suiker gekocht door de interventiebureaus (1);
b) wat het asgehalte betreft, met 0,0018 % volgens de methode van de International Commission for Uniform
Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) als omschreven in deel A, punt 1, van de bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr.
1265/69;
c) wat de kleur van de oplossing betreft, met 7,5 eenheden volgens de in deel A, punt 3, van de bĳlage bĳ
Verordening (EEG) nr. 1265/69 omschreven ICUMSA-methode.

(1) PB L 163 van 1.7.1969, blz. 1.
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RICHTLĲN 2001/112/EG VAN DE RAAD
van 20 december 2001
inzake voor menselĳke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelĳke producten
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(7)

Het bepaalde in Richtlĳn 2000/13/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen
alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (6), en in
het bĳzonder artikel 7, leden 2 en 5, moet behoudens
bepaalde voorwaarden worden toegepast; duidelĳk dient
te worden aangegeven wanneer een product een mengsel
is van vruchtensap en uit sapconcentraat verkregen
vruchtensap, en, wat vruchtennectar betreft, wanneer
deze geheel of gedeeltelĳk uit een geconcentreerd
product werd verkregen; in de lĳst van de ingrediënten
op het etiket moeten de namen van zowel de gebruikte
vruchtensappen als die van de gebruikte uit sapconcentraat verkregen vruchtensappen voorkomen.

(8)

Onverminderd het bepaalde in Richtlĳn 90/496/EEG van
de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (7), is de toevoeging van vitaminen aan de in deze richtlĳn omschreven
producten in bepaalde lidstaten toegestaan, maar er
wordt niet overwogen deze mogelĳkheid tot de gehele
Gemeenschap uit te breiden; het staat de lidstaten in
deze omstandigheden vrĳ de toevoeging van vitaminen
en van mineralen als onderdeel van het productieproces
toe te staan dan wel te verbieden, maar overeenkomstig
de uit het Verdrag voortvloeiende regels en beginselen
moet het beginsel van het vrĳe verkeer van goederen
binnen de Gemeenschap in ieder geval in acht worden
genomen.

(9)

Onverminderd het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag, kan de doelstelling om gemeenschappelĳke definities en voorschriften
voor de betreffende producten vast te stellen en de bepalingen in overeenstemming te brengen met de algemene
communautaire wetgeving inzake levensmiddelen, niet
voldoende door de lidstaten worden bereikt en kan
bĳgevolg vanwege de aard van de richtlĳn beter op
communautair niveau worden bereikt; deze richtlĳn gaat
niet verder dan nodig is om bovengenoemde doelstelling
te verwezenlĳken.

(10)

De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (8).

(11)

Teneinde het ontstaan van nieuwe belemmeringen voor
het vrĳe verkeer te voorkomen, mogen de lidstaten geen
nationale bepalingen aannemen waarin deze richtlĳn
niet voorziet,

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

Bepaalde verticale richtlĳnen op het gebied van levensmiddelen dienen te worden vereenvoudigd teneinde
uitsluitend rekening te houden met de essentiële eisen
waaraan de onder deze richtlĳnen vallende producten
moeten voldoen met het oog op het vrĳe verkeer van
deze producten op de interne markt, overeenkomstig de
conclusies van de Europese Raad van Edinburgh van 11
en 12 december 1992, die door de conclusies van de
Europese Raad van Brussel van 10 en 11 december
1993 zĳn bevestigd.

(2)

Richtlĳn 93/77/EEG van de Raad van 21 september
1993 betreffende vruchtensappen en bepaalde soortgelĳke producten (4), strekte tot codificatie van Richtlĳn
75/726/EEG (5).

(3)

Indertĳd is ter motivering van Richtlĳn 75/726/EEG en
van Richtlĳn 93/77/EEG aangevoerd dat verschillen
tussen de nationale wetgevingen met betrekking tot voor
menselĳke voeding bestemde vruchtensappen en vruchtennectars oneerlĳke concurrentievoorwaarden konden
scheppen waardoor de consument kon worden misleid,
en dat die verschillen derhalve een rechtstreekse weerslag
konden hebben op de totstandkoming en de werking
van de gemeenschappelĳke markt.

(4)

Bĳ Richtlĳn 75/726/EEG zĳn bĳgevolg gemeenschappelĳke voorschriften vastgesteld met betrekking tot de
samenstelling, het gebruik van gereserveerde benamingen, de bereidingsspecificaties en de etikettering van
de genoemde producten, teneinde het vrĳe verkeer
daarvan binnen de Gemeenschap te garanderen.

(5)

Richtlĳn 93/77/EEG moet terwille van de duidelĳkheid
geheel worden herzien om de voorschriften betreffende
de voorwaarden voor de productie en het in de handel
brengen van vruchtensappen en bepaalde soortgelĳke
producten toegankelĳker te maken.

(6)

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

PB
PB
PB
PB
de
5
( ) PB

Richtlĳn 93/77/EEG moet voorts worden aangepast aan
de algemene gemeenschapswetgeving inzake levensmiddelen, met name de wetgeving met betrekking tot etikettering, kleurstoffen, zoetstoffen en andere toegestane
additieven.
C 231 van 9.8.1996, blz. 14.
C 279 van 1.10.1999, blz. 92.
C 56 van 24.2.1997, blz. 20.
L 244 van 30.9.1993, blz. 23. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Toetredingsakte van 1994.
L 311 van 1.12.1975, blz. 40.

(6) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
(7) PB L 276 van 6.10.1990, blz. 40.
(8) PB L 184 van 7.7.1999, blz. 23.
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HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Deze richtlĳn is van toepassing op de in bĳlage I omschreven
producten.
Artikel 2
De lidstaten mogen, onverminderd Richtlĳn 90/496/EEG, de
toevoeging van vitaminen en mineralen aan de in deel I van
bĳlage I omschreven producten toestaan.
Artikel 3
Richtlĳn 2000/13/EG is op de in bĳlage I omschreven
producten van toepassing onder de volgende voorwaarden.
1. a) De in bĳlage I genoemde benamingen mogen uitsluitend
worden gebruikt voor de daar genoemde producten en
moeten, onverminderd het onder b) bepaalde, in de
handel worden gebruikt ter aanduiding van die
producten.
b) Bĳ wĳze van alternatief voor de onder a) bedoelde
productnamen wordt in bĳlage III een lĳst van bĳzondere benamingen gegeven. Deze bĳzondere benamingen
mogen worden gebruikt in de talen en onder de voorwaarden als vermeld in bĳlage III.
2. Wanneer het product afkomstig is van één enkele soort
vruchten, dient de aanduiding van deze laatste in de plaats
te komen van het woord „vruchten”.
3. Voor uit twee of meer soorten vruchten bereide producten,
behalve bĳ gebruik van citroensap onder de voorwaarden
van bĳlage I, deel II, punt 1, wordt de benaming aangevuld
met de opsomming van de gebruikte vruchtensoorten in
afnemende volgorde van het volume van het gebruikte
vruchtensap of vruchtenmoes. Voor uit drie of meer vruchtensoorten bereide producten mag de aanduiding van de
gebruikte vruchtensoorten evenwel worden vervangen door
de vermelding „verscheidene vruchten”, een soortgelĳke
vermelding of de vermelding van het aantal gebruikte vruchtensoorten.
4. Voor vruchtensappen waaraan suikers zĳn toegevoegd om
een zoete smaak te verkrĳgen, omvat de verkoopbenaming
de aanduiding „gezoet” of „met toegevoegde suiker”, gevolgd
door de vermelding van de maximumhoeveelheid toegevoegde suikers, berekend als droge stof en uitgedrukt in
gram per liter.
5. Reconstitutie in de oorspronkelĳke toestand van de in
bĳlage I, deel I, omschreven producten door middel van de
daartoe strikt noodzakelĳke stoffen, heeft niet de verplichting tot gevolg een lĳst van de voor dit doel gebruikte
ingrediënten op het etiket te vermelden.
De toevoeging van extra pulp of cellen, zoals omschreven in
bĳlage II, aan het vruchtensap, wordt op de etikettering
vermeld.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, leden 2 en 5, van
Richtlĳn 2000/13/EG wordt voor mengsels van vruchtensap
en uit een concentraat verkregen vruchtensap, alsmede voor
vruchtennectar die geheel of gedeeltelĳk uit een of meer
geconcentreerde producten werd verkregen, op de etikettering, al naar het geval, de vermelding „vervaardigd uit
sapconcentra(a)t(en)” dan wel „gedeeltelĳk vervaardigd uit
sapconcentra(a)t(en)” aangebracht. Deze vermelding wordt
in duidelĳk zichtbare letters, duidelĳk te onderscheiden van
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de achtergrond, in de nabĳheid van de benaming aangebracht.
7. Voor vruchtennectars omvat de etikettering de aanduiding
van het minimumgehalte aan vruchtensap, vruchtenmoes of
een mengsel van deze ingrediënten, door middel van de
vermelding „vruchtgehalte: ten minste … %”. Deze vermelding wordt in hetzelfde gezichtsveld als de productbenaming aangebracht.

Artikel 4
Op de etikettering van geconcentreerd vruchtensap als bedoeld
in bĳlage I, deel I, punt 2, dat niet bestemd is voor levering aan
de eindverbruiker, wordt de aanwezige hoeveelheid toegevoegde suikers of toegevoegd citroensap of op grond van
Richtlĳn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van
20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met
uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (1) toegelaten
voedingszuren vermeld. Deze vermelding wordt aangebracht
op de verpakking, op een aan de verpakking gehecht etiket of
op een begeleidend document.

Artikel 5
Voor de in bĳlage I omschreven betreffende producten nemen
de lidstaten geen nationale bepalingen waarin deze richtlĳn niet
voorziet.

Artikel 6
Onverminderd het bepaalde in Richtlĳn 89/107/EEG van de
Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselĳke voeding bestemde waren
mogen worden gebruikt (2), mogen voor de bereiding van de
in deel I van bĳlage I omschreven producten uitsluitend de in
deel II van bĳlage I genoemde behandelingen en stoffen en de
met bĳlage II in overeenstemming zĳnde grondstoffen worden
gebruikt. Vruchtennectars moeten bovendien voldoen aan het
bepaalde in bĳlage IV.

Artikel 7
De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen
die betrekking hebben op de volgende aangelegenheden
worden volgens de regelgevingsprocedure als bedoeld in artikel
8, lid 2, vastgesteld:
— aanpassing van deze richtlĳn aan de algemene Gemeenschapswetgeving inzake levensmiddelen;
— aanpassing aan de vooruitgang van de techniek.
(1) PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 98/72/EG (PB L 295 van 4.11.1998, blz. 18).
(2) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27. Richtlĳn gewĳzigd bĳ Richtlĳn
94/34/EG (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 1).
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Artikel 8
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het bĳ artikel 1 van
Besluit 69/414/EEG (1) opgerichte permanent comité voor de
levensmiddelen (hierna „comité”).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op drie maanden.

12.1.2002

— het in de handel brengen van producten die niet aan de
bepalingen van deze richtlĳn voldoen, met ingang van 12
juli 2004 wordt verboden.
Producten die niet aan de bepalingen van deze richtlĳn
voldoen, maar die vóór 12 juli 2004 overeenkomstig Richtlĳn
93/77/EEG zĳn geëtiketteerd, mogen evenwel in de handel
worden gebracht zolang de voorraad strekt.

Artikel 9

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

Richtlĳn 93/77/EEG wordt ingetrokken met ingang van 12 juli
2003.

Artikel 11

Verwĳzingen naar Richtlĳn 93/77/EEG gelden als verwĳzingen
naar de onderhavige richtlĳn.

Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 10

Artikel 12

3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.

De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om vóór 12 juli 2003 aan deze
richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Deze bepalingen worden zodanig toegepast dat:
— het in de handel brengen van de in bĳlage I omschreven
producten, voorzover zĳ aan de in deze richtlĳn vervatte
omschrĳvingen en voorschriften voldoen, met ingang van
12 juli 2003 wordt toegestaan;

(1) PB L 291 van 19.11.1969, blz. 9.

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
C. PICQUÉ
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BĲLAGE I
BENAMINGEN EN DEFINITIES VAN PRODUCTEN EN KENMERKEN
I. DEFINITIES
1. a) Vruchtensap
Het vergistbare maar niet gegiste product dat wordt verkregen uit gezonde en rĳpe, verse of door koeling
houdbaar gemaakte vruchten van één of meer soorten en dat de kleur, het aroma en de smaak heeft die
kenmerkend zĳn voor sap van de vruchten waaruit het is gewonnen. Aroma, pulp en cellen van het sap die
hiervan tĳdens de verwerking zĳn gescheiden, mogen weer aan hetzelfde sap worden toegevoegd.
Bĳ gebruik van citrusvruchten wordt het sap gewonnen uit het endocarpium. Sap van limoenen (lemmetjes) mag
echter worden gewonnen uit de gehele vrucht, overeenkomstig de goede bereidingspraktĳken die het mogelĳk
moeten maken de aanwezigheid in het sap van bestanddelen van de buitenste delen van de vrucht zoveel
mogelĳk te beperken.
b) Vruchtensap uit concentraat
Het product dat wordt verkregen door aan geconcentreerd vruchtensap weer de hoeveelheid water toe te voegen
die tĳdens het concentreren aan dat sap is onttrokken, en door de uit het sap verdwenen, maar tĳdens het
productieproces van het betrokken vruchtensap, of vruchtensap van dezelfde soort, teruggewonnen aroma's, en
in voorkomend geval pulp en cellen, weer toe te voegen. Het toegevoegde water moet met name vanuit
chemisch, microbiologisch en organoleptisch oogpunt zodanige kenmerken hebben dat de essentiële eigenschappen van het sap worden gewaarborgd.
Het op deze manier verkregen product moet organoleptische en analytische kenmerken vertonen die ten minste
gelĳkwaardig zĳn aan die van een gemiddelde soort sap in de zin van bovenstaand punt a), dat uit vruchten van
dezelfde soort wordt verkregen.
2. Geconcentreerd vruchtensap
Het product dat uit vruchtensap van één of meer soorten wordt verkregen door fysische verwĳdering van een
bepaald deel van het daarin aanwezige water. Indien het product voor rechtstreekse consumptie is bestemd, dient
ten minste 50 % van het water te worden verwĳderd.
3. Gedehydreerd vruchtensap/vruchtensappoeder
Het product dat uit vruchtensap van één of meer soorten wordt verkregen door fysische verwĳdering van vrĳwel al
het water.
4. Vruchtennectar
a) Het vergistbare maar niet gegiste product dat wordt verkregen door toevoeging van water en suikers en/of
honing aan de in de punten 1, 2 en 3 omschreven producten, aan vruchtenmoes of aan een mengsel van deze
producten en dat bovendien in overeenstemming is met het bepaalde in bĳlage IV.
De toevoeging van suikers en/of honing is toegestaan mits het gewicht van de toegevoegde hoeveelheid niet
meer bedraagt dan 20 % van het totaalgewicht van het eindproduct.
Bĳ de bereiding van vruchtennectar zonder toegevoegde suiker of met geringe energiewaarde, kunnen de suikers
geheel of gedeeltelĳk door zoetstoffen worden vervangen overeenkomstig Richtlĳn 94/35/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 30 juni 1994 inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (1).
b) In afwĳking van het bepaalde onder a) mogen de in de delen II en III van bĳlage IV genoemde vruchten, evenals
abrikozen, afzonderlĳk of onderling gemengd, worden gebruikt voor de bereiding van vruchtennectar waaraan
geen suikers, honing en/of zoetstoffen worden toegevoegd.
II. TOEGESTANE INGREDIËNTEN, BEHANDELINGEN EN STOFFEN
1. Toegestane ingrediënten
— Overeenkomstig artikel 2 mag de toevoeging van vitaminen en mineralen worden toegestaan voor producten
van deel I van deze bĳlage, mits voldaan is aan het bepaalde in Richtlĳn 90/496/EEG.
— Aroma's, pulp en cellen die weer aan het in punt 1, onder a), omschreven vruchtensap worden toegevoegd,
moeten bĳ de verwerking van dit vruchtensap zĳn afgescheiden, terwĳl de aroma's, pulp en cellen die weer aan
het in deel I, punt 1, onder b), omschreven vruchtensap worden toegevoegd, ook afkomstig mogen zĳn van sap
van vruchten van dezelfde soort.
Uitsluitend voor druivensap mogen de wĳnsteenzure zouten weer op niveau worden gebracht.
(1) PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3. Richtlĳn gewĳzigd bĳ Richtlĳn 96/83/EG (PB L 48 van 19.2.1997, blz. 16).
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— Aan de in deel I, onder de punten 1, 2 en 3, bedoelde producten, met uitzondering van peren- en druivensap,
mogen suikers worden toegevoegd, waarbĳ:
— de hoeveelheid suikers, uitgedrukt in droge stof, die ter correctie van de zure smaak wordt toegevoegd, ten
hoogste 15 gram per liter sap mag bedragen;
— de hoeveelheid suikers, uitgedrukt in droge stof, die ter verkrĳging van een zoete smaak wordt toegevoegd,
ten hoogste 150 gram per liter sap mag bedragen;
op voorwaarde dat de totale hoeveelheid suiker die is toegevoegd ter correctie van de zure smaak en ter
verkrĳging van een zoete smaak niet meer bedraagt dan 150 g per liter.
— Aan de in deel I, onder de punten 1, 2, 3 en 4, bedoelde producten mag ter correctie van de zure smaak
citroensap en/of geconcentreerd citroensap worden toegevoegd tot een in watervrĳ citroenzuur uitgedrukte
hoeveelheid van ten hoogste 3 gram per liter sap.
— Koolzuurgas is, als ingrediënt, toegestaan.
De toevoeging van zowel suikers als citroensap, al dan niet geconcentreerd, of op grond van Richtlĳn 95/2/EG
toegelaten voedingszuren aan eenzelfde vruchtensap is verboden.
2. Toegestane behandelingen en stoffen
— Mechanische extractieprocédés.
— De gebruikelĳke fysische procédés, inclusief de procédés voor de extractie van water („in line”-procédé-diffusie)
uit de eetbare delen van andere vruchten dan druiven voor de bereiding van geconcentreerd vruchtensap, op
voorwaarde dat het aldus verkregen geconcentreerde vruchtensap voldoet aan deel I, onder 1. Het gebruik van
bepaalde procédés en behandelingen kan volgens de procedure van artikel 8, lid 2, worden beperkt of verboden.
— Voor druivensap is, indien de druiven zĳn gezwaveld door middel van zwaveldioxide, ontzwavelen door middel
van fysische procédés toegestaan, op voorwaarde dat de totale hoeveelheid SO2 in het eindproduct niet meer
dan 10 mg/l bedraagt.
— Pectolytische enzymen.
— Proteolytische enzymen.
— Amylolytische enzymen.
— Voedingsgelatine.
— Tannine.
— Bentoniet.
— Silicagel.
— Koolstof.
— Chemisch inert filtermedium en precipitatiestoffen (bĳv. perliet, kiezelgoer, cellulose, onoplosbaar polyamide,
polyvinylpolypyrrolidon, polystyreen), die voldoen aan de communautaire richtlĳnen inzake materialen en
voorwerpen die bestemd zĳn om met levensmiddelen in aanraking te komen.
— Chemisch inerte adsorberende stoffen die voldoen aan de richtlĳnen inzake materialen en voorwerpen die
bestemd zĳn om met levensmiddelen in aanraking te komen en die gebruikt worden om het limonoïde- en
naringinegehalte van sap van citrusvruchten te verminderen zonder dat het gehalte aan limonoïde glucosiden,
zuren, suikers (met inbegrip van de oligosacchariden) of mineralen wordt aangetast.
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BĲLAGE II
OMSCHRĲVING VAN DE GRONDSTOFFEN
In deze richtlĳn wordt verstaan onder:
1. Vruchten
Alle soorten vruchten. In het kader van deze richtlĳn worden tomaten niet als vruchten beschouwd.
2. Vruchtenmoes
Het vergistbare maar niet gegiste product, verkregen door het zeven van de eetbare delen van de hele of geschilde
vrucht, zonder verwĳdering van het sap.
3. Geconcentreerd vruchtenmoes
Het product, uit vruchtenmoes verkregen door fysische verwĳdering van een bepaald deel van het water.
4. Suikers
Voor de bereiding van:
a) vruchtennectars:
— de in Richtlĳn 2001/111/EG van de Raad van 20 december 2001 (1) inzake bepaalde voor menselĳke voeding
bestemde suikers
— fructosestroop
— van vruchten afkomstige suikers,
b) uit sapconcentraat verkregen vruchtensap
— de in Richtlĳn 2001/111/EG (1) omschreven suikers
— fructosestroop,
c) vruchtensappen: de onder punt b) bedoelde suikers die minder dan 2 % water bevatten.
5. Honing
Het bepaalde in Richtlĳn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing (2).
6. Pulp of cellen
De producten die worden verkregen uit de eetbare delen van vruchten van dezelfde soort, zonder verwĳdering van het
sap. Voorts geldt voor citrusvruchten dat pulp of cellen de sapzakjes zĳn die worden verkregen uit het endocarpium.

(1) Zie bladzĳde 53 van dit Publicatieblad.
(2) Zie bladzĳde 47 van dit Publicatieblad.
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BĲLAGE III
BĲZONDERE BENAMINGEN VOOR BEPAALDE PRODUCTEN DIE IN BĲLAGE I VOORKOMEN
a) „vruchtendrank”, voor vruchtennectars;
b) „Süßmost”
De benaming „Süßmost” mag alleen in samenhang met de benamingen „Fruchtsaft” of „Fruchtnektar” worden gebruikt:
— voor vruchtennectar die uitsluitend is verkregen uit vruchtensappen, geconcentreerde vruchtensappen of een
mengsel van deze beide producten die wegens hun hoog natuurlĳk zuurgehalte in onbewerkte toestand niet voor
menselĳke consumptie geschikt zĳn;
— voor vruchtensap dat verkregen is uit peren, in voorkomend geval met toevoeging van appelen, maar waaraan geen
suiker is toegevoegd;
c) „succo e polpa” of „sumo e polpa”, voor vruchtennectars die uitsluitend zĳn verkregen uit vruchtenmoes en/of
geconcentreerd vruchtenmoes;
d) „aeblemost”, voor appelsap waaraan geen suiker is toegevoegd;
e) — „sur … saft”, aangevuld met de aanduiding, in de Deense taal, van de gebruikte vruchtensoort, voor sap waaraan
geen suiker is toegevoegd, verkregen uit zwarte bessen, kersen, rode of witte bessen, frambozen, aardbeien of
vlierbessen;
— „sød … saft” of „sødet … saft”, aangevuld met de aanduiding, in de Deense taal, van de gebruikte vruchtensoort,
voor uit diezelfde vruchten verkregen sap waaraan meer dan 200 gram suiker per liter is toegevoegd;
f) „äpplemust”, voor appelsap waaraan geen suiker is toegevoegd;
g) „mosto”, als synoniem van druivensap.
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BĲLAGE IV
BĲZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE VRUCHTENNECTARS

Nectar van

I.

Minimumgehalte aan sap
en/of vruchtenmoes
(uitgedrukt in procent van
het volume van het
eindproduct)

Vruchten met zuur sap dat in onbewerkte toestand niet voor menselĳke
consumptie geschikt is
Passievruchten

25

Gele terongs (Solynum quitoense)

25

Zwarte bessen

25

Witte bessen

25

Rode bessen

25

Kruisbessen

30

Duindoornbessen

25

Sleepruimen

30

Pruimen

30

Kwetsen

30

Lĳsterbessen

30

Rozenbottels

40

Zure kersen (morellen)

35

Andere kersen

40

Bosbessen

40

Vlierbessen

50

Frambozen

40

Abrikozen

40

Aardbeien

40

Braambessen

40

Rode bosbessen

30

Kweeperen

50

Citroenen en limoenen (lemmetjes)

25

Andere vruchten van deze categorie

25

II. Zuurarme vruchten of vruchten die veel pulp opleveren of zeer aromatische
vruchten, met sap dat in onbewerkte toestand niet voor menselĳke consumptie
geschikt is
Mango's

25

Bananen

25

Guaaves

25

Papaja's

25

Litchi's

25

Azarolmispels

25

Zuurzakken

25

Boeah nona's

25

Cherimoya's

25

Granaatappelen

25

Acajounoten of cashewnoten

25

Rode mombinpruimen

25

Imbu-mombinpruimen

25

Andere vruchten van deze categorie

25
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Nectar van

12.1.2002
Minimumgehalte aan sap
en/of vruchtenmoes
(uitgedrukt in procent van
het volume van het
eindproduct)

III. Vruchten met sap dat in onbewerkte toestand voor menselĳke consumptie geschikt
is
Appelen

50

Peren

50

Perziken

50

Citrusvruchten, met uitzondering van citroenen en limoenen (lemmetjes)

50

Ananassen

50

Andere vruchten van deze categorie

50
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RICHTLĲN 2001/113/EG VAN DE RAAD
van 20 december 2001
inzake voor menselĳke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede
kastanjepasta
tenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede
kastanjepasta, toegankelĳker te maken.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 37,

(5)

De algemene voorschriften inzake de etikettering van
levensmiddelen die bĳ Richtlĳn 2000/13/EG van het
Europees Parlement en de Raad (5) zĳn vastgesteld,
moeten onder bepaalde voorwaarden worden toegepast.

(6)

Teneinde rekening te houden met de verschillende nationale tradities bĳ de bereiding van vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta,
dienen de bestaande nationale bepalingen die het in de
handel brengen van deze producten met een verlaagd
suikergehalte toestaan, te worden gehandhaafd.

(7)

In overeenstemming met de in artikel 5 van het Verdrag
neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kan de doelstelling om gemeenschappelĳke definities en regels voor de betrokken producten vast te stellen
en de bepalingen aan de algemene communautaire voorschriften voor levensmiddelen aan te passen niet
voldoende door de lidstaten verwezenlĳkt worden en
kan deze derhalve, vanwege de aard van de richtlĳn,
beter door de Gemeenschap worden verwezenlĳkt; deze
richtlĳn gaat niet verder dan wat nodig is om de nagestreefde doelstelling te verwezenlĳken.

(8)

De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (6).

(9)

De lidstaten moeten, teneinde het ontstaan van nieuwe
belemmeringen voor het vrĳe verkeer te voorkomen,
ervan afzien om voor de betrokken producten nationale
bepalingen vast te stellen waarin deze richtlĳn niet voorziet,

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

Bepaalde verticale richtlĳnen op het gebied van levensmiddelen dienen te worden vereenvoudigd, teneinde
uitsluitend rekening te houden met de essentiële eisen
waaraan de onder deze richtlĳnen vallende producten
moeten voldoen met het oog op het vrĳe verkeer van
deze producten op de interne markt, overeenkomstig de
conclusies van de Europese Raad van Edinburgh van 11
en 12 december 1992, die door de conclusies van de
Europese Raad van Brussel van 10 en 11 december
1993 zĳn bevestigd.

(2)

Ter motivering van Richtlĳn 79/693/EEG van de Raad
van 24 juli 1979 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de lidstaten betreffende vruchtenjam
of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta (4) werd aangevoerd dat verschillen tussen de nationale wetgevingen met betrekking tot de genoemde
producten oneerlĳke concurrentievoorwaarden konden
scheppen waardoor de consument kon worden misleid,
en dat die verschillen derhalve een rechtstreekse weerslag
hadden op de totstandkoming en de werking van de
gemeenschappelĳke markt.

(3)

Met Richtlĳn 79/693/EEG werd bĳgevolg beoogd
omschrĳvingen en gemeenschappelĳke voorschriften
vast te stellen met betrekking tot de samenstelling, de
bereidingsspecificaties en de etikettering van de
genoemde producten, teneinde het vrĳe verkeer daarvan
binnen de Gemeenschap te garanderen.

(4)

Richtlĳn 79/693/EEG moet worden aangepast aan de
algemene Gemeenschapswetgeving inzake levensmiddelen, en met name de wetgeving met betrekking tot
etikettering, kleurstoffen, zoetstoffen en andere toegestane additieven en moet ter wille van de duidelĳkheid
geheel worden herzien, om de voorschriften betreffende
de voorwaarden voor de productie en het in de handel
brengen van voor menselĳke voeding bestemde vruch-

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

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

PB C 231 van 9.8.1996, blz. 27.
PB C 279 van 1.10.1999, blz. 95.
PB C 56 van 24.2.1997, blz. 20.
PB L 205 van 13.8.1979, blz. 5. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 88/593/EEG (PB L 318 van 25.11.1988, blz. 44).

Artikel 1
Deze richtlĳn is van toepassing op de in bĳlage I omschreven
producten.
Zĳ is niet van toepassing op producten voor de vervaardiging
van fĳn bakkerswerk, banketbakkerswerk en biscuits.
(5) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 2
Richtlĳn 2000/13/EG is op de in bĳlage I omschreven
producten van toepassing, met inachtneming van het volgende:
1. de in bĳlage I opgenomen benamingen mogen uitsluitend
worden gebruikt voor de daar genoemde producten en
moeten in de handel worden gebruikt ter aanduiding van
die producten.
De in bĳlage I gebruikte benamingen mogen evenwel, overeenkomstig de handelsgebruiken, ook worden gehanteerd
ter nadere aanduiding van andere producten die niet kunnen
worden verward met de in bĳlage I omschreven producten;
2. de benaming dient te worden aangevuld met de aanduiding
van de gebruikte vruchtensoort of -soorten in afnemende
volgorde van het gewichtsaandeel van de gebruikte grondstoffen. Voor producten die zĳn bereid uit drie of meer
vruchtensoorten, mag de aanduiding van de gebruikte
vruchtensoorten evenwel worden vervangen door de
vermelding „verscheidene vruchten”, een soortgelĳke
vermelding of de vermelding van het aantal gebruikte vruchtensoorten;

12.1.2002

genoemde ingrediënten en met bĳlage III in overeenstemming
zĳnde grondstoffen worden gebruikt.
Artikel 5
De voor de uitvoering van deze richtlĳn vereiste maatregelen
die betrekking hebben op de volgende aangelegenheden,
worden aangenomen volgens de regelgevingsprocedure van
artikel 6, lid 2:
— aanpassing van deze richtlĳn aan de algemene communautaire voorschriften inzake levensmiddelen;
— aanpassingen aan de vooruitgang van de techniek.
Artikel 6
1.
De Commissie wordt bĳgestaan door het bĳ artikel 1 van
Besluit 69/414/EEG (3) opgerichte permanent comité voor
levensmiddelen (hierna „comité”).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

3. op de etikettering dient het gehalte aan vruchten van het
eindproduct te worden vermeld met de woorden „bereid
met … g vruchten per 100 g”, in voorkomend geval na
aftrek van het gewicht van het voor de bereiding van de
waterige extracten gebruikte water;

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op 3 maanden.

4. op de etikettering dient het totaal gehalte aan suikers te
worden vermeld met de woorden „totaal gehalte aan suikers
… g per 100 g”, waarbĳ het vermelde cĳfer de refractometrisch bepaalde waarde van het eindproduct bĳ 20 oC
aangeeft met een tolerantie van ± 3 refractometrische
graden.

Artikel 7

Deze vermelding hoeft evenwel niet te worden aangebracht
indien een bewering inzake de voedingswaarde van suikers
overeenkomstig Richtlĳn 90/496/EEG op de etikettering is
vermeld (1);
5. de in punt 3 en punt 4, eerste alinea, bedoelde vermeldingen dienen in duidelĳk zichtbare letters in hetzelfde
gezichtsveld als de benaming te worden aangebracht;
6. wanneer het residuele gehalte aan zwaveldioxide meer dan
10 mg/kg bedraagt, dient de aanwezigheid daarvan, in
afwĳking van artikel 6, lid 4, van Richtlĳn 2000/13/EG, op
de lĳst van ingrediënten te worden vermeld.
Artikel 3
De lidstaten stellen met betrekking tot de in bĳlage I
omschreven producten geen nationale bepalingen vast waarin
deze richtlĳn niet voorziet.
Artikel 4
Onverminderd Richtlĳn 89/107/EEG (2) of de ter uitvoering
daarvan vastgestelde bepalingen, mogen voor de bereiding van
de in bĳlage I omschreven producten uitsluitend de in bĳlage II
(1) PB L 276 van 6.10.1990, blz. 40.
(2) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 94/34/EG (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 1).

3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.

Richtlĳn 79/693/EEG wordt ingetrokken met ingang van 12
juli 2003.
Verwĳzingen naar de ingetrokken richtlĳn gelden als verwĳzingen naar de onderhavige richtlĳn.
Artikel 8
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 12 juli 2003 aan
deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan
onverwĳld in kennis.
Deze bepalingen worden zodanig toegepast dat:
— het in de handel brengen van de in bĳlage I omschreven
producten, voorzover zĳ aan de in deze richtlĳn vervatte
omschrĳvingen en voorschriften voldoen, vóór 12 juli
2003 wordt toegestaan;
— het in de handel brengen van producten die niet aan de
bepalingen van deze richtlĳn voldoen, met ingang van 12
juli 2004 wordt verboden.
Producten die niet aan de bepalingen van deze richtlĳn
voldoen, maar die vóór 12 juli 2004 overeenkomstig Richtlĳn
79/693/EEG zĳn geëtiketteerd, mogen evenwel in de handel
worden gebracht zolang de voorraad strekt.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
(3) PB L 291 van 19.11.1969, blz. 9.
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Artikel 9
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 10
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 december 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
C. PICQUÉ
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BĲLAGE I
BENAMING EN OMSCHRĲVING VAN DE PRODUCTEN
I. DEFINITIES
— Jam of confituur is het voldoende gegeleerde mengsel van suikers, pulp en/of moes van één of meer vruchtensoorten en water. Jam of confituur van citrusvruchten mag echter worden verkregen uit de hele vrucht, gesneden
in repen en/of schĳven.
De voor de bereiding van 1000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid pulp en/of moes bedraagt niet minder dan:
— 350 g

in het algemeen,

— 250 g

voor rode bessen, lĳsterbessen, duindoornbessen, zwarte bessen, rozenbottels en kweeperen,

— 150 g

voor gember,

— 160 g

voor cashewappelen,

— 60 g
voor passievruchten.
— Extra jam of extra confituur is het voldoende gegeleerde mengsel van suikers en niet-geconcentreerde pulp van één
of meer vruchtensoorten en water. Extra jam (extra confituur) van rozenbottels en extra jam zonder pitten (extra
confituur zonder pitten) van frambozen, braambessen, zwarte bessen, bosbessen en rode bessen mogen evenwel
geheel of gedeeltelĳk uit niet-geconcentreerd moes van deze vruchten zĳn verkregen. Extra jam of confituur van
citrusvruchten mag worden verkregen uit de hele vrucht, gesneden in repen en/of schĳven.
Voor de bereiding van extra jam (extra confituur) mogen de volgende vruchten niet vermengd met andere worden
gebruikt: appelen, peren, pruimen met vastzittende pit, meloenen, watermeloenen, druiven, pompoenen, komkommers en tomaten.
De voor de bereiding van 1000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid pulp bedraagt niet minder dan:
— 450 g

in het algemeen,

— 350 g

voor rode bessen, lĳsterbessen, duindoornbessen, zwarte bessen, rozenbottels en kweeperen,

— 250 g

voor gember,

— 230 g

voor cashewappelen,

— 80 g
voor passievruchten.
— Gelei is het voldoende gegeleerde mengsel van suikers en sap en/of waterig extract van één of meer vruchtensoorten.
De voor de bereiding van 1000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid sap en/of waterig extract mag niet kleiner
zĳn dan de voor de bereiding van jam (confituur) vastgestelde hoeveelheid. De betrokken hoeveelheden worden
berekend na aftrek van de voor de bereiding van de waterige extracten gebruikte hoeveelheid water.
— Voor extra gelei mag de voor de bereiding van 1000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid vruchtensap en/of
waterig extract bovendien niet kleiner zĳn dan de voor de bereiding van extra jam (extra confituur) vastgestelde
hoeveelheid. De betrokken hoeveelheden worden berekend na aftrek van de voor de bereiding van de waterige
extracten gebruikte hoeveelheid water. Voor de bereiding van extra gelei mogen de volgende vruchten niet
vermengd met andere worden gebruikt: appelen, peren, pruimen met vastzittende pit, meloenen, watermeloenen,
druiven, pompoenen, komkommers en tomaten.
— Marmelade is het voldoende gegeleerde mengsel van water, suikers en één of meer van de volgende uit
citrusvruchten verkregen producten: pulp, moes, sap, waterig extract en schillen.
De voor de bereiding van 1000 g eindproduct gebruikte hoeveelheid citrusvruchten bedraagt niet minder dan
200 g, waarvan ten minste 75 g afkomstig moet zĳn van het endocarpium.
— De benaming „geleimarmelade” wordt gebruikt ter aanduiding van het product dat geen onoplosbare stoffen bevat
behalve eventueel geringe hoeveelheden fĳngesneden schil.
— Kastanjepasta is het op de geschikte consistentie gebrachte mengsel van water, suikers en ten minste 380 g
kastanjemoes (van Castanea sativa) per 1000 g eindproduct.
II. Het refractometrisch bepaalde gehalte aan oplosbare droge stof van de onder I omschreven producten dient ten
minste 60 % te bedragen, behalve voor producten waarin de suikers geheel of gedeeltelĳk door zoetstoffen zĳn
vervangen.
Onverminderd artikel 5, lid 1, van Richtlĳn 2000/13/EG kunnen de lidstaten niettemin toestaan dat de gereserveerde
benamingen worden gebruikt voor onder I omschreven producten waarvan het gehalte aan oplosbare droge stof
minder dan 60 % bedraagt, teneinde rekening te houden met bepaalde bĳzondere gevallen.
III. Voor mengsels worden de onder I voor de verschillende vruchtsoorten voorgeschreven minimumgehalten verminderd
naar evenredigheid van de gebruikte percentages.
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BĲLAGE II
De volgende ingrediënten mogen aan de in bĳlage I omschreven producten worden toegevoegd:
— honing: als omschreven in Richtlĳn 2000/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing (1): aan alle
producten, ter algehele of gedeeltelĳke vervanging van de suikers,
— vruchtensap: uitsluitend aan jam (confituur),
— sap van citrusvruchten: aan uit andere vruchten verkregen producten: uitsluitend aan jam (confituur), extra jam (extra
confituur), gelei en extra gelei,
— sap van rode vruchten: uitsluitend aan jam (confituur) en extra jam (extra confituur) die worden bereid uit rozenbottels, aardbeien, frambozen, kruisbessen, rode bessen, pruimen en rabarber,
— sap van rode bieten: uitsluitend aan jam (confituur) en gelei die worden bereid uit aardbeien, frambozen, kruisbessen,
rode bessen en pruimen,
— etherische oliën van citrusvruchten: uitsluitend aan marmelade en geleimarmelade,
— voor consumptie geschikte oliën en vetten, bestemd om schuimvorming tegen te gaan: aan alle producten,
— vloeibare pectine: aan alle producten,
— schillen van citrusvruchten: aan jam (confituur), extra jam (extra confituur), gelei en extra gelei,
— bladeren van Pelargonium odoratissimum: aan uit kweeperen bereide jam (confituur), extra jam (extra confituur), gelei
en extra gelei,
— gedistilleerde dranken, wĳn en likeurwĳn, noten, aromatische kruiden, specerĳen, vanille en vanille-extract: aan alle
producten,
— vanilline: aan alle producten.

(1) Zie bladzĳde 47 van dit Publicatieblad.
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BĲLAGE III
A. OMSCHRĲVINGEN
In het kader van deze richtlĳn wordt verstaan onder:
1. Vruchten:
— verse, gezonde, onaangetaste vruchten waaraan geen wezenlĳke bestanddelen zĳn onttrokken, die de juiste
graad van rĳpheid hebben bereikt en die zĳn schoongemaakt, gebruiksklaar gemaakt en van onzuiverheden
ontdaan,
— voor de toepassing van deze richtlĳn worden tomaten, de eetbare delen van rabarberstelen, wortelen, zoete
aardappelen, komkommers, pompoenen en (water)meloenen gelĳkgesteld met vruchten,
— onder „gember” wordt verstaan, de eetbare wortelstokken van de gemberplant, hetzĳ vers of geconserveerd.
Gember mag worden gedroogd of in stroop geconserveerd.
2. (Vruchten)pulp:
het eetbare gedeelte van de gehele vrucht, eventueel geschild of van pitten ontdaan, dat in stukken kan zĳn
gesneden of geplet, maar niet tot moes is verwerkt.
3. (Vruchten)moes:
het eetbare gedeelte van de gehele vrucht, zo nodig geschild of van pitten ontdaan, dat tot moes is verwerkt door
zeven of een soortgelĳk procédé.
4. Waterig (vruchten)extract:
het waterig extract van vruchten dat alle in water oplosbare bestanddelen van de gebruikte vruchten bevat, behalve
de stoffen die bĳ toepassing van goede bereidingspraktĳken onvermĳdelĳk verloren gaan.
5. Suikers
de suikers waarvan het gebruik is toegestaan, namelĳk:
1. de suiker als omschreven in Richtlĳn 2001/111/EG (1);
2. fructosestroop;
3. de aan de vruchten onttrokken suikers;
4. bruine suiker.
B. BEHANDELING VAN DE GRONDSTOFFEN
1. De
—
—
—
—

in de punten 1, 2, 3 en 4 van deel A omschreven producten mogen de volgende behandelingen ondergaan:
warmte- of koudebehandelingen,
vriesdrogen,
concentratie, in zoverre zĳ daarvoor technisch geschikt zĳn,
met uitzondering van de bĳ de bereiding van „extra” producten gebruikte grondstoffen: het gebruik van
zwaveldioxide (E 220) of zouten daarvan (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 en E 227) als hulpmiddel bĳ de
bereiding, mits het in Richtlĳn 95/2/EG vastgestelde maximumgehalte aan zwaveldioxide in de in bĳlage I, deel
I, omschreven producten niet wordt overschreden.

2. Voor de bereiding van jam of confituur bestemde abrikozen en pruimen mogen ook op andere wĳze dan door
vriesdrogen worden gedehydreerd.
3. Schillen van citrusvruchten mogen in pekel worden geconserveerd.

(1) Zie bladzĳde 53 van dit Publicatieblad.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
tot vaststelling van bĳzondere voorwaarden voor de invoer van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken van herkomst uit Uruguay
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4982)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/19/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

De bevoegde autoriteiten van Uruguay hebben officiële
garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van
de eisen die zĳn bepaald in hoofdstuk V van de bĳlage
bĳ Richtlĳn 91/492/EEG en van eisen die gelĳkwaardig
zĳn aan die welke in die richtlĳn zĳn vastgesteld voor de
indeling van productie- en heruitzettingsgebieden, de
goedkeuring van zuiveringscentra, de controle in het
kader van de volksgezondheid en het toezicht op de
productie.

(6)

Uruguay komt in aanmerking om opgenomen te worden
in de lĳst van derde landen die voldoen aan de in artikel
9, lid 3, onder a), van Richtlĳn 91/492/EEG bedoelde
gelĳkwaardigheidseisen.

(7)

Uruguay wil naar de Gemeenschap ingevroren of
verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen,
manteldieren en zeeslakken uitvoeren die zĳn gesteriliseerd of een warmtebehandeling hebben ondergaan
overeenkomstig Beschikking 93/25/EEG van de
Commissie (3), gewĳzigd bĳ Beschikking 97/275/EG (4).
Daartoe moet worden bepaald in welke productiegebieden voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde
tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren
en zeeslakken moeten worden geoogst.

(8)

De bĳzondere voorwaarden voor de invoer moeten
worden toegepast onverminderd bepalingen die zĳn
vastgesteld op grond van Richtlĳn 91/67/EEG van de
Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelĳke
voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (5), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/45/EG (6).

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/429/EEG van de Raad van 15 juli 1991
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/79/EG (2), en met name op
artikel 9, lid 3, onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Een deskundige van de Commissie heeft bĳ een inspectiebezoek aan Uruguay nagegaan onder welke omstandigheden visserĳproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.
De wettelĳke voorschriften van Uruguay stellen de
„Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca” verantwoordelĳk voor de controle op de gezondheid van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en
zeeslakken en voor het toezicht op de hygiëne en de
sanitaire omstandigheden bĳ de productie. Dezelfde
wettelĳke voorschriften machtigen de DINARA om het
oogsten van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen,
manteldieren en zeeslakken uit bepaalde zones toe te
staan of te verbieden.

(3)

De DINARA en zĳn laboratoria zĳn in staat de toepassing van de in Uruguay geldende wetgeving doeltreffend
te controleren.

(4)

De bevoegde autoriteiten van Uruguay hebben zich ertoe
verbonden de Commissie regelmatig en snel gegevens
over de aanwezigheid van toxines-bevattend plankton in
de oogstgebieden te verstrekken.

( ) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 1.
(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.
1

(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

16 van 25.1.1993, blz. 22.
108 van 25.4.1997, blz. 52.
46 van 19.2.1991, blz. 1.
189 van 3.7.1998, blz. 12.
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menselĳke consumptie, moeten komen uit de in de bĳlage
omschreven erkende productiegebieden.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De instantie die in Uruguay bevoegd is om te controleren of en
te certificeren dat tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen,
manteldieren en zeeslakken aan de eisen van Richtlĳn 91/
492/EEG voldoen is de „Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca”.

Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.

Artikel 2

Voor de Commissie

Tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en
zeeslakken van herkomst uit Uruguay die bestemd zĳn voor

David BYRNE

Lid van de Commissie

BĲLAGE
PRODUCTIEGEBIEDEN DIE VOLDOEN AAN DE EISEN VAN RICHTLĲN 91/492/EEG
Code

Identificatie

Indeling (1)

A

35° 05 S — 55° 12 W

a

35° 11 S — 55° 14 W
35° 05 S — 55° 00 W
35° 03 S — 55° 00 W
35° 03 S — 54° 21 W
35° 11 S — 54° 21 W
B

34° 59 S — 54° 30 W

a

34° 46 S — 54° 00 W
35° 59 S — 54° 00 W
C

34° 45 S — 53° 46 W

a

34° 52 S — 53° 38 W
34° 05 S — 52° 51 W
34° 10 S — 52° 44 W
(1) Indeling volgens de criteria van hoofdstuk I, punt 1, van de bĳlage bĳ Richtlĳn
91/492/EEG.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
houdende wĳziging van Beschikking 96/606/EG tot vaststelling van de bĳzondere voorwaarden
voor de invoer van visserĳproducten en aquacultuurproducten van oorsprong uit Uruguay
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4983)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/20/EG)
heeft de Commissie Beschikking 2002/19/EG van 11
januari 2002 tot vaststelling van bĳzondere voorwaarden voor de invoer van tweekleppige weekdieren,
stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken van
herkomst uit Uruguay (6) vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van visserĳproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/79/EG (2), en met name op artikel 11,

(4)

De tekst van Beschikking 96/606/EG moet worden afgestemd op die van de recentere beschikkingen van de
Commissie tot vaststelling van bĳzondere voorwaarden
voor de invoer van visserĳ- en aquacultuurproducten
van herkomst uit bepaalde derde landen.

Overwegende hetgeen volgt:

(5)

Beschikking 96/606/EG
worden gewĳzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

In Beschikking 96/606/EG van de Commissie van 11
oktober 1996 tot vaststelling van de bĳzondere voorwaarden voor de invoer van visserĳproducten en aquacultuurproducten van oorsprong uit Uruguay (3) is
bepaald dat het „Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca — Instituto Nacional de Pesca (INAPE)” de
instantie is die in Uruguay bevoegd is om de inachtneming van Richtlĳn 91/493/EEG met betrekking tot
visserĳ- en aquacultuurproducten te controleren en
desbetreffende certificaten af te geven.

(1)

De bevoegdheid voor het afgeven van gezondheidscertificaten voor visserĳproducten is ten gevolge van een
herstructurering van de overheidsdiensten van Uruguay
overgegaan op de „Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos (DINARA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”. Deze instantie is in staat om de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren.

(2)

Aangezien Uruguay ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en
zeeslakken naar de Gemeenschap wil uitvoeren en de
bevoegde autoriteiten van dat land garanderen dat deze
producten zullen gesteriliseerd zĳn of een warmtebehandeling zullen hebben ondergaan overeenkomstig
Beschikking 93/25/EEG van de Commissie van 11
december 1992 houdende goedkeuring van behandelingen om de ontwikkeling van pathogene micro-organismen bĳ tweekleppige weekdieren en zeeslakken te
verhinderen (4), gewĳzigd bĳ Beschikking 97/275/EG (5),

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

268 van 24.9.1991, blz. 15.
24 van 30.1.1998, blz. 31.
269 van 22.10.1996, blz. 18.
16 van 25.1.1993, blz. 22.
46 van 19.2.1991, blz. 1.

moet

dienovereenkomstig

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 96/606/EG wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
De instantie die in Uruguay bevoegd is om te controleren of
en te certificeren dat visserĳ- en aquacultuurproducten aan
de eisen van Richtlĳn 91/493/EEG voldoen is de „Dirección
Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca”.”
2. Artikel 2, punt 3, wordt vervangen door:
„3. Tenzĳ het ingevroren visserĳproducten in bulk voor de
conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking
onuitwisbaar het woord „URUGUAY” en het erkenningsnummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig of
het koelhuis, respectievelĳk het registratienummer van
het vriesschip van herkomst zĳn aangebracht.”
(6) Zie bladzĳde 73 van dit Publicatieblad.
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3. Artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Op het certificaat moeten de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van
de DINARA en het officiële stempel van de DINARA zĳn aangebracht in een andere kleur dan die van de
overige vermeldingen.”
4. Bĳlage A wordt vervangen door de bĳlage bĳ deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 januari 2002
houdende wĳziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lĳst van derde landen die
voldoen aan de gelĳkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van
tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, met het oog op de
opneming van Uruguay
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4984)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/21/EG)
en zeeslakken van herkomst uit Uruguay. Beschikking
97/20/EG moet derhalve worden gewĳzigd teneinde
Uruguay toe te voegen aan deel I van de lĳst in de
bĳlage bĳ die beschikking.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 97/79/EG (2), en met
name op artikel 9, lid 3, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

Bĳ Beschikking 97/20/EG van de Commissie (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 2001/675/EG (4), is de
lĳst vastgesteld van derde landen waaruit voor menselĳke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren,
stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht de
vorm, mogen worden ingevoerd. Deel I van de bĳlage
omvat de lĳst van derde landen en gebieden waarvoor
een specifieke beschikking is vastgesteld op grond van
Richtlĳn 91/492/EEG, en deel II die van derde landen als
bedoeld in artikel 2, lid 2, van Beschikking 95/408/EG
van de Raad (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking
2001/4/EG (6).
Bĳ Beschikking 2002/19/EG van de Commissie (7) zĳn
bĳzondere voorwaarden vastgesteld voor de invoer van
tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren

PB L 268 van 24.9.1991, blz. 1.
PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.
PB L 6 van 10.1.1997, blz. 46.
PB L 236 van 5.9.2001, blz. 16.
PB L 243 van 11.10.1995, blz. 17.
PB L 2 van 5.1.2001, blz. 21.
Zie bladzĳde 73 van dit Publicatieblad.

(3)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bĳlage bĳ Beschikking 97/20/EG wordt vervangen door de
bĳlage bĳ de onderhavige beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
Lĳst van derde landen waaruit voor menselĳke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen,
manteldieren en zeeslakken, ongeacht in welke vorm, mogen worden ingevoerd
I. Derde landen waarvoor een specifieke beschikking is vastgesteld op grond van Richtlĳn 91/492/EEG.
AU

AUSTRALIË

CL

CHILI

JM

JAMAICA (alleen voor zeeslakken)

KR

ZUID-KOREA

MA

MAROKKO

PE

PERU

TH

THAILAND

TN

TUNESIË

TR

TURKĲE

UY

URUGUAY

VN

SOCIALISTISCHE REPUBLIEK VIETNAM

II. Derde landen waarvoor een voorlopige beschikking kan worden vastgesteld op grond van Beschikking 95/408/EG.
CA

CANADA

GL

GROENLAND

NZ

NIEUW-ZEELAND

US

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

12.1.2002

12.1.2002
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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD
van 11 januari 2002
betreffende een verbod op de invoer van ruwe diamant uit Sierra Leone
(2002/22/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
artikel 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Op 5 juli 2000 heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties Resolutie 1306(2000) aangenomen
houdende verbod op de rechtstreekse of onrechtstreekse
invoer van alle ruwe diamant uit Sierra Leone voor een
eerste periode van 18 maanden, met dien verstande dat
de invoer van ruwe diamant waarvan de oorsprong door
de regering van Sierra Leone is gecertificeerd, niet onder
het verbod valt.
Op 20 juli 2000 heeft de Raad Gemeenschappelĳk
Standpunt 2000/455/GBVB (1) aangenomen ter uitvoering van Resolutie 1306(2000). Dit gemeenschappelĳk
standpunt is verstreken op 5 januari 2002.
Op 19 december 2001 heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties Resolutie 1385(2001) aangenomen
waarin wordt bepaald dat de bĳ Resolutie 1306(2000)
opgelegde maatregelen tot 5 december 2002 van kracht
blĳven. Er dient dus een nieuw gemeenschappelĳk standpunt te worden aangenomen.
Ter toepassing van de vereiste maatregelen is een
optreden van de Gemeenschap noodzakelĳk,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELĲK STANDPUNT VASTGESTELD:

de in Resolutie 1306(2000) en Resolutie 1385(2001) van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gestelde voorwaarden.
Artikel 2
Ruwe diamant die door de regering van Sierra Leone, overeenkomstig paragraaf 5 van Resolutie 1306(2000), middels
oorsprongscertificaten wordt gecontroleerd, is vrĳgesteld van
de in artikel 1 bedoelde maatregel.
Artikel 3
Dit gemeenschappelĳk standpunt wordt herzien, als dat nodig
blĳkt.
Artikel 4
Dit gemeenschappelĳk standpunt wordt van kracht op de dag
waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing vanaf 5 januari 2002.
Het verstrĳkt op 5 december 2002.
Artikel 5
Dit gemeenschappelĳk standpunt wordt in het Publicatieblad
bekendgemaakt.
Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.

Artikel 1

Voor de Raad

De rechtstreekse of onrechtstreekse invoer van alle ruwe
diamant uit Sierra Leone in de Gemeenschap is verboden onder

De voorzitter

(1) PB L 183 van 22.7.2000, blz. 2.

J. PIQUÉ I CAMPS
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2065/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de informatieverstrekking aan de
consument in de sector visserĳproducten en producten van de aquacultuur
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 278 van 23 oktober 2001)
Bladzĳde 7, artikel 4, lid 1, zevende streepje:
in plaats van: „— in het Italiaans:
„… prodotto della pesca …” of „… prodotto della pesca in acque dolci …” of „… prodotto di
acquacoltura …”;”,
te lezen:

„— in het Italiaans:
„… pescato …”, of „… pescato in acque dolci …”, of „… allevato …”;”.

12.1.2002

