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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 254/2002 VAN DE RAAD
van 12 februari 2002
tot vaststelling van maatregelen voor 2002 voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse
Zee (ICES-sector VIIa)
toegestaan. Bĳgevolg is het niet langer noodzakelĳk de
aanwezigheid van waarnemers aan boord van vaartuigen
die dergelĳke vistuigen gebruiken, verplicht te stellen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,
Gezien het voorstel van de Commissie,

(7)

De maatregelen van Verordening (EG) nr. 2549/2000
van de Raad van 17 november 2000 tot vaststelling van
aanvullende technische maatregelen voor het herstel van
het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector
VIIa) (4) met betrekking tot de bevestiging van panelen
van netmateriaal met wĳde ruitvormige mazen aan
boomkorren en bevestiging aan bordentrawls gebruikt
voor de vangst van wĳde mantel van grote maaswĳdte
en panelen met vierkante mazen, moeten worden gewĳzigd teneinde het hoofd te bieden aan een aantal praktische moeilĳkheden.
Gezien de urgentie van de te nemen maatregelen, dient
deze verordening onverwĳld in werking te treden,

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

In november 1999 heeft de Internationale Raad voor het
onderzoek van de zee (ICES) aangegeven dat er een
ernstig gevaar bestaat voor instorting van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa).

(2)

Uit later advies van de ICES is gebleken dat de hoeveelheid geslachtsrĳpe kabeljauw in de Ierse Zee in 2000 en
2001 erg gering is gebleven en ook in 2002 gering zal
blĳven.

(8)

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 304/2000 van de Commissie
van 9 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen
voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse zee
(ICES-sector VIIa) (2), zĳn maatregelen vastgesteld om
geslachtsrĳpe kabeljauw tĳdens het paaiseizoen 2000 te
beschermen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

(4)

Bĳ Verordening (EG) nr. 300/2001 van 14 februari
2001 tot vaststelling van maatregelen voor 2001 voor
het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse zee
(ICES-sector VIIa) (3) zĳn maatregelen vastgesteld om
geslachtsrĳpe kabeljauw tĳdens het paaiseizoen 2001 te
beschermen.

(5)

Tĳdens de uitvoering van vroegere maatregelen is extra
wetenschappelĳk onderzoek verricht en is praktische
ervaring opgedaan waaruit blĳkt dat de voor het jaar
2001 geldende precieze uitvoeringsbepalingen voor
2002 moeten worden gewĳzigd.

Artikel 1
Er worden maatregelen vastgesteld om geslachtsrĳpe kabeljauw
tĳdens het paaiseizoen 2002 in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa
zoals gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de
Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordwestelĳke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (5)) te
beschermen.
Artikel 2

Met name het gebruik van semipelagische trawls in het
gesloten gebied mag niet langer worden toegestaan en
het gebruik van trawls voorzien van een zeeflap dient in
een groter gedeelte van het gesloten gebied te worden

1.
In de periode van 14 februari tot en met 30 april 2002 is
het verboden bodemtrawls, zegennetten of soortgelĳke sleepnetten, kieuwnetten, schakels, warnetten of soortgelĳke staande
netten of vistuig met haken te gebruiken in het gedeelte van
ICES-sector VIIa dat is gelegen tussen:
— de oostkust van Ierland en de oostkust van Noord-Ierland
en

(1) Advies uitgebracht op 5.2.2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
(2) PB L 35 van 10.2.2000, blz. 10. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 660/2000 (PB L 80 van 31.3.2000, blz.
14).
3
( ) PB L 44 van 15.2.2001, blz. 12.

(4) PB L 292 van 21.11.2000, blz. 5. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1456/2001 (PB L 194 van 18.7.2001, blz.
1).
5
( ) PB L 365 van 31.12.1991, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1637/2001 van de Commissie (PB L 222
van 17.8.2001, blz. 20).

(6)
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— rechte lĳnen die achtereenvolgens de punten met de
volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden:
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53° 45 NB, 06° 00 WL
53° 45 NB, 05° 30 WL

een punt op de oostkust van het Noord-Ierse schiereiland
Ards op 54° 30 NB,

53° 30 NB, 05° 30 WL

54° 30 NB, 04° 50 WL,

53° 30 NB, 06° 00 WL

53° 15 NB, 04° 50 WL,

53° 45 NB, 06° 00 WL.

een punt op de oostkust van Ierland op 53° 15 NB.
Artikel 3
2.
In afwĳking van het bepaalde in de eerste alinea is het in
het daarin bepaalde gebied en in de daarin vermelde periode
toegestaan:
a) met demersale bordentrawls te vissen, op voorwaarde dat er
geen ander type vistuig aan boord is en dat:
i) de maaswĳdte van de trawls tussen 70 en 79 mm, of
tussen 80 en 89 mm bedraagt en
ii) ze alle behoren tot slechts één enkele van beide toegelaten maaswĳdtebereiken en
iii) geen enkele maas, ongeacht waar ze zich in één van de
betrokken trawlnetten bevindt, groter is dan 300 mm
en
iv) de trawls slechts worden gebruikt in een gebied dat is
afgebakend door achtereenvolgens de volgende geografische coördinaten met rechte lĳnen te verbinden:
53° 30 NB, 05° 30 WL
53° 30 NB, 05° 20 WL
54° 20 NB, 04° 50 WL
54° 30 NB, 05° 10 WL
54° 30 NB, 05° 20 WL
54° 00 NB, 05° 50 WL
54° 00 NB, 06° 10 WL

1.
Het is toegestaan dermersale bordentrawls te gebruiken
met een maaswĳdte van 80 tot en met 99 mm die geen paneel
van netmateriaal met ruitvormige mazen in de zin van artikel
2, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2549/2000 bevatten, mits de
met dergelĳke netten gehaalde en aan boord gehouden vangst
tenminste voor 85 % bestaat uit wĳde mantel en voor niet
meer dan 5 % uit kabeljauw.
2.
In afwĳking van artikel 2, punt 6, van Verordening (EG)
nr. 2549/2000 is het verboden boomkorren aan boord te
hebben of te gebruiken met een maaswĳdte van 80 mm of
meer, behalve indien het bovenste deel van een dergelĳk net
een paneel van netmateriaal met ruitvormige mazen bevat
waarvan geen enkele maas een wĳdte van minder dan
180 mm heeft en dat rechtstreeks is bevestigd aan de bovenpees, dan wel ten hoogste drie rĳen netmateriaal, ongeacht de
maaswĳdte, dat rechtstreeks is bevestigd aan de bovenpees.
Het paneel van netmateriaal strekt zich naar de achterkant van
het net uit over een lengte van ten minste het aantal mazen,
bepaald door:
a) de in meter uitgedrukte lengte van de boomkor te delen
door 12,
b) de uitkomst van a) te vermenigvuldigen met 5400,
c) het resultaat van b) te delen door de in millimeter uitgedrukte wĳdte van de kleinste maas van het paneel, en
d) alle decimalen of andere breuken in de uitkomst van c)
buiten beschouwing te laten.

53° 45 NB, 06° 10 WL
53° 45 NB, 05° 30 WL

Artikel 4

53° 30 NB, 05° 30 WL;

Vangsten die aan boord worden gehouden en die met inachtneming van de voorwaarden gesteld in artikel 2, lid 2, met
bordentrawls of met trawls voorzien van een zeeflap zĳn
gevangen, mogen slechts worden aangevoerd als de procentuele
samenstelling ervan voldoet aan de voorwaarden die in bĳlage I
bĳ Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30 maart
1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren
van mariene organismen (1) zĳn bepaald voor gesleept vistuig
met een maaswĳdte tussen 70 mm en 79 mm.

b) met trawls voorzien van een zeeflap te vissen, op voorwaarde dat er geen ander type vistuig aan boord is en dat
deze netten:
i) voldoen aan de in punt a) genoemde voorwaarden en
ii) voldoen aan de technische voorschriften in de bĳlage.
Bovendien mogen trawls voorzien van een zeeflap worden
gebruikt in een gebied dat is afgebakend door achtereenvolgens de volgende geografische coördinaten met rechte
lĳnen te verbinden:

(1) PB L 125 van 27.4.1998, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 973/2001 (PB L 137 van 19.5.2001, blz.
1).
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Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 14 februari 2002.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 februari 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
R. DE RATO Y FIGAREDO

BĲLAGE
TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN INZAKE TRAWLS MET EEN ZEEFLAP
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VERORDENING (EG) Nr. 255/2002 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 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 13 februari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 februari 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 12 februari 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
608
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
508
624
999
052
204
999

92,5
71,6
144,5
21,1
82,4
116,8
223,4
170,1
132,7
119,7
126,2
55,4
55,4
44,2
45,9
23,9
58,2
47,2
92,6
81,1
86,8

052
204
220
464
600
624
999
052
220
600
999
060
400
404
720
728
999
388
400
528
999

64,6
78,8
59,3
138,7
105,6
76,0
87,2
52,3
43,3
45,7
47,1
33,1
118,8
91,2
113,9
116,6
94,7
119,4
111,6
96,3
109,1

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. 256/2002 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 2002
betreffende de voorlopige vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen, de verlenging van de
voorlopige vergunning voor een toevoegingsmiddel en de permanente vergunning voor een
toevoegingsmiddel in de diervoeding
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

De Commissie ontving de nodige gegevens op 17
september 2001. Op basis daarvan concludeerde het
SCAN in zĳn op 5 december 2001 goedgekeurde verslag
over Toyocerin dat uit de beoordeling van de ingediende dossiers blĳkt dat het product, wat de productie
van toxinen en de resistentie tegen antibiotica betreft, als
veilig kan worden beschouwd.

(6)

Aangezien de nieuwe gegevens de Commissie ervan
hebben overtuigd dat aan de voorwaarden van artikel
3.A, onder b) tot en met e), van Richtlĳn 70/524/EEG is
voldaan, dient een voorlopige vergunning voor het
preparaat Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112)
voor de diercategorieën mestkippen, legkippen, kalveren,
mestrunderen, fokkonĳnen en mestkonĳnen te worden
verleend voor de rest van de maximumperiode van vĳf
jaar. Rekening houdend met de onderbreking van de
voorlopige vergunning tussen 21 februari en 31 mei
2001, dient de voorlopige vergunning op 7 oktober
2004 te verstrĳken.

(7)

De voorlopige vergunning voor het preparaat van
micro-organismen Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112) voor de diercategorieën biggen, varkens en
zeugen is vervallen op 21 april 1999, na afloop van de
maximale periode van vĳf jaar.

(8)

In zĳn op 5 december 2001 goedgekeurde verslag over
Toyocerin bevestigde het SCAN dat het product, bĳ
gebruik voor de diercategorieën biggen, mestvarkens en
zeugen, aan de voorwaarden van artikel 3.A, onder b)
tot en met e), van Richtlĳn 70/524/EEG voldoet. Het
SCAN-verslag kwam tevens tot een gunstig beoordeling
van de doeltreffendheid van Toyocerin bĳ gebruik
voor de diercategorieën biggen tot twee maanden en
zeugen.

(9)

Aangezien aan alle voorwaarden van artikel 3.A van
Richtlĳn 70/524/EEG is voldaan, dient een permanente
vergunning te worden verleend voor het preparaat van
micro-organismen Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112) bĳ gebruik voor de diercategorieën biggen en
zeugen onder de in bĳlage III beschreven voorwaarden.

(10)

Uit de beoordeling van het dossier blĳkt dat er bepaalde
procedures nodig kunnen zĳn om de werknemers tegen
blootstelling aan de toevoegingsmiddelen te beschermen.
Die bescherming dient echter te worden gewaarborgd
door toepassing van Richtlĳn 89/391/EEG van de Raad
van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het
werk (4).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 70/524/EEG van de Raad van 23 november
1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2205/2001 van de
Commissie (2), en met name op de artikelen 3, 9.D en 9.E,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Richtlĳn 70/524/EEG is bepaald dat nieuwe toevoegingsmiddelen kunnen worden toegestaan na bestudering van een aanvraag overeenkomstig artikel 4 van die
richtlĳn.

(2)

In artikel 9.E, lid 1, van Richtlĳn 70/524/EEG is bepaald
dat een voorlopige vergunning voor een nieuw toevoegingsmiddel kan worden afgegeven als aan de voorwaarden van artikel 3.A, onder b) tot en met e), van die
richtlĳn is voldaan en als op grond van de beschikbare
resultaten redelĳkerwĳs kan worden aangenomen dat het
toevoegingsmiddel bĳ gebruik in de diervoeding een van
de in artikel 2, onder a), genoemde gevolgen heeft. Voor
de in bĳlage C, deel II, van die richtlĳn bedoelde toevoegingsmiddelen kan een dergelĳke voorlopige vergunning
voor een periode van maximaal vier jaar worden
verleend.

(3)

(4)

Uit de beoordeling van de dossiers die zĳn ingediend
voor de in de bĳlage I beschreven verdunningsmiddelen
„natriumferrocyanide” en „kaliumferrocyanide” blĳkt dat
deze toevoegingsmiddelen aan bovenvermelde voorwaarden voldoen. Het Wetenschappelĳk Comité voor de
diervoeding (SCAN — Scientific Committee for Animal
Nutrition) heeft op 3 december 2001 een gunstig advies
gegeven betreffende de veiligheid van deze verdunningsmiddelen. Hiervoor dient bĳgevolg een voorlopige
vergunning voor een periode van vier jaar te worden
verleend.
Verordening (EG) nr. 937/2001 van de Commissie (3)
verlengde de voorlopige vergunning voor het preparaat
van micro-organismen Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112; Toyocerin) voor de diercategorieën mestkippen, legkippen, kalveren, mestrunderen, fokkonĳnen
en mestkonĳnen. De vergunning werd slechts verleend
tot 1 maart 2002 teneinde voldoende tĳd te geven voor
de veiligheidsbeoordeling van deze stam wat de resistentie tegen tetracycline betreft, zoals verzocht door het
SCAN in het licht van gegevens die beschikbaar zĳn
geworden sinds voor deze stof voor het eerst een voorlopige vergunning is verleend.

(1) PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.
(2) PB L 297 van 15.11.2001, blz. 3.
(3) PB L 130 van 12.5.2001, blz. 25.

(4) PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
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De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor veevoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de tot de groep „Bindmiddelen, verdunningsmiddelen en
stollingsmiddelen” behorende toevoegingsmiddelen die in
bĳlage I worden vermeld, kan onder de in die bĳlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding worden verleend.
Artikel 2
De voorlopige vergunning voor het tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaat dat in bĳlage II is opgenomen,

L 41/7

wordt onder de in die bĳlage vastgestelde voorwaarden
verlengd.
Artikel 3
Voor het tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaat
dat in bĳlage III wordt vermeld, kan onder de in die bĳlage
vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tĳdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding
worden verleend.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 februari 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I
Bindmiddelen, verdunningsmiddelen en stollingsmiddelen
Minimum
Toevoegingsmiddel

Chemische formule en
beschrĳving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftĳd

Maximum

mg/kg
volledig diervoeder

Andere bepalingen

Einde van de
vergunningperiode

Natriumferrocyanide

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Alle diersoorten of -categorieën

—

—

—

Maximumgehalte:
80 mg/kg NaCl (berekend als
ferrocyanideion)

1.3.2006

E 536

Kaliumferrocyanide

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Alle diersoorten of -categorieën

—

—

—

Maximumgehalte:
80 mg/kg NaCl (berekend als
ferrocyanideion)

1.3.2006
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Nummer
(of EGnummer)

13.2.2002

13.2.2002

BĲLAGE II
Micro-organismes

1

Toevoegingsmiddel

Chemische formule en beschrĳving

Diersoort of -categorie

Bacillus cereus var. toyoi Bereiding van Bacillus cereus var. Mestkippen
toyoi met ten minste 1 × 1010
NCIMB 40112/
CFU/g toevoegingsmiddel
CNCM I-1012

Kalveren

Mestrunderen

Minimum

Maximum

CFU/kg volledig diervoeder

Andere bepalingen

Einde van de
vergunningperiode

0,2 × 109

1 × 109

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel, de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden
Mag worden gebruikt in mengvoeders
die de volgende toegestane coccidiostatica bevatten: monennsinnatrium,
lasolacide-natrium,
salinomycinenatrium, decoquinaat, robenidine,
narasin, halofuginone

7.10.2004

—

0,2 × 109

1 × 109

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel, de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden

7.10.2004

Zes
maanden

0,5 × 109

1 × 109

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel, de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bĳ verwerking tot pellets vermelden

7.10.2004

—

0,2 × 109

0,2 × 109

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel, de opslagtemperatuur, de
houdbaarheid en de stabiliteit bĳ
verwerking tot pellets vermelden
De hoeveelheid Bacillus cereus var.
toyoi in het dagrantsoen mag bĳ een
lichaamsgewicht van 100 kg niet
groter zĳn dan 1,0 × 109 CFU. Voor
elke volgende 100 kg lichaamsgewicht wordt dit met 0,2 × 109 CFU
verhoogd

7.10.2004
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Legkippen

Maximumleeftĳd

NL

Nummer
(of EG-nummer)

Toevoegingsmiddel

Chemische formule en beschrĳving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftĳd

Minimum

Maximum

CFU/kg volledig diervoeder

Andere bepalingen

Einde van de
vergunningperiode

—

0,1 × 109

5 × 109

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de
houdbaarheid en de stabiliteit bĳ
verwerking tot pellets vermelden
Mag worden gebruikt in mengvoeders
die het toegestane coccidiostasticum
robenidine bevatten

7.10.2004

Mestkonĳnen

—

0,1 × 109

5 × 109

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de
houdbaarheid en de stabiliteit bĳ
verwerking tot pellets vermelden
Mag worden gebruikt in mengvoeders
die de volgende toegestane coccidiostatica bevatten: robenidine en salinomycine-natrium

7.10.2004

NL

Fokkonĳnen
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BĲLAGE III
Micro-organismen

EG-nummer

Bacillus cereus var. toyoi
NCIMB 40112/
CNCM I-1012

Chemische formule en beschrĳving

Diersoort of categorie

Maximumleeftĳd

Minimum

Maximum

CFU/kg volledig diervoeder

Andere bepalingen

Einde van de
vergunningperiode

Twee
maanden

1 × 109

1 × 109

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de
houdbaarheid en de stabiliteit bĳ
verwerking tot pellets vermelden

Onbeperkt

Zeugen

Van één
week
vóór het
werpen
tot het
spenen

0,5 × 109

2 × 109

In de gebruiksaanwĳzing voor het
toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de
houdbaarheid en de stabiliteit bĳ
verwerking tot pellets vermelden

Onbeperkt

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Bereiding van Bacillus cereus var. toyoi Biggen
met ten minste 1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel

NL
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Toevoegingsmiddel
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VERORDENING (EG) Nr. 257/2002 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 2002
houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 194/97 tot vaststelling van maximumgehalten aan
bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en van Verordening (EG) nr. 466/2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen
(Voor de EER relevante tekst)

nr. 194/97 dat als vóór 1 juli 2001 geen specifiek
maximumgehalte werd vastgesteld, na die datum ook
voor deze producten de maximumgehalten voor granen
die bestemd zĳn voor rechtstreekse menselĳke
consumptie zouden gelden. Deze bepaling is opgenomen omdat in het geval van granen niet kan worden
uitgesloten dat sorteringsmethodes of andere fysische
behandelingen het niveau van verontreiniging met aflatoxinen kunnen verminderen. De doeltreffendheid van
die methodes moet evenwel nog worden aangetoond. Er
was ook bepaald dat bĳ gebrek aan gegevens die de
vaststelling van een specifiek maximumgehalte voor
onverwerkte granen rechtvaardigen, de maxima van 2
µg/kg aflatoxine B 1 en een totaal aflatoxinegehalte van
4 µg/kg zouden gelden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8
februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures
inzake verontreinigingen in levensmiddelen (1), en met name
op artikel 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Verordening (EG) nr. 194/97 van de Commissie van 31
januari 1997 tot vaststelling van maximumgehalten aan
bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1566/1999 (3),
stelt maxima vast voor gehalten aan aflatoxine B1 en
voor het totale aflatoxinegehalte in bepaalde levensmiddelen. Verordening (EG) nr. 194/97 wordt met ingang
van 5 april 2002 ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van 8
maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan
bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (4), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2375/2001 van de
Raad (5).

(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 194/97 bepaalde dat de maximumgehalten voor noten en gedroogde vruchten bestemd om
te worden gesorteerd of een andere fysische behandeling
te ondergaan voordat ze worden bestemd voor menselĳke consumptie of om te worden gebruikt als ingrediënt
in levensmiddelen, vóór 1 juli 2001 moesten worden
herzien in het licht van de vooruitgang van de wetenschappelĳke en technologische kennis terzake, in het
bĳzonder wat de doeltreffendheid betreft van sortering
of andere fysische behandelingen om het aflatoxinegehalte te verminderen.

(3)

In dat verband zĳn alleen gegevens met betrekking tot
amandelen voorgelegd. De gegevens tonen aan dat het
aflatoxinegehalte van onbehandelde amandelen door de
verschillende sorteringen en fysische behandelingen in
het voor consumptie bestemde eindproduct aanzienlĳk
is verminderd. De gegevens variëren evenwel, zodat
moeilĳk kan worden geëvalueerd hoe groot de vermindering is. Daarom moeten de huidige maximumgehalten
behouden blĳven, met dien verstande dat ze voor herziening vatbaar zĳn.

In dat verband zĳn uitsluitend gegevens voor maïs ingediend. Hoewel gedurende meer dan twee jaar permanent
toezicht is gehouden, is slechts een beperkt aantal
besmette partĳen ontdekt. De mogelĳkheden om de
doeltreffendheid van sorteren, reinigen en andere fysische behandelingen aan te tonen, waren bĳgevolg
beperkt. Uit deze beperkte gegevens blĳkt duidelĳk dat
het aflatoxinegehalte van onverwerkte maïs door de
verschillende sorteringen en fysische behandelingen na
reiniging aanzienlĳk kan worden verminderd in het voor
consumptie bestemde eindproduct (vlokken, grutten). De
aflatoxinebesmetting was hoofdzakelĳk geconcentreerd
in het gruis (het afval) en in mindere mate in maïskiemen, zemelen en gebroken maïs (producten voor
diervoeding). Aangezien het aantal gegevens beperkt is
en de gegevens sterk variëren, kan de mogelĳke vermindering noch kwantitatief, noch met zekerheid worden
geëvalueerd. Aangezien meer gegevens nodig zĳn
alvorens definitieve conclusies kunnen worden
getrokken, dient de periode waarvoor geen maximumgehalte is vastgesteld, voor maïs een laatste keer te worden
verlengd.

(6)

Voor andere onverwerkte granen dan maïs zĳn geen
gegevens ingediend. Daarom moeten de maximumgehalten die zĳn vastgesteld voor granen die bestemd zĳn
voor rechtstreekse menselĳke consumptie, vanaf 1 juli
2001 ook gelden voor granen die bestemd zĳn om te
worden gesorteerd of een andere fysische behandeling te
ondergaan voordat ze bestemd worden voor menselĳke
consumptie of om te worden gebruikt als ingrediënt in
levensmiddelen.

(7)

Het is van belang dat deze maximumgehalten zo spoedig
mogelĳk in werking treden en van kracht blĳven nadat
Verordening (EG) nr. 194/97 door Verordening (EG) nr.
466/2001 is vervangen. Deze twee verordeningen
moeten dan ook dienovereenkomstig worden gewĳzigd.

Met betrekking tot granen die bestemd zĳn om te
worden gesorteerd of om een andere fysische behandeling te ondergaan voordat ze bestemd worden voor
menselĳke consumptie of om te worden gebruikt als
ingrediënt in levensmiddelen, bepaalde Verordening (EG)

(4)

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

(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

37 van 13.2.1993, blz. 1.
31 van 1.2.1997, blz. 48.
184 van 17.7.1999, blz. 17.
77 van 16.3.2001, blz. 1.
321 van 6.12.2001, blz. 1.
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De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in overeenstemming met het advies van het
Permanent Comité voor levensmiddelen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Punt 2.1. „Aflatoxinen” van titel I van de bĳlage van Verordening (EG) nr. 194/97 wordt als volgt gewĳzigd:
1. De punten 2.1.1 en 2.1.2 worden vervangen door:
Aflatoxinen: toegelaten
maximumgehalten (1)
(µg/kg)

Product

Bemonsteringsmethode

Referentieanalysemethode

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.1.1. Aardnoten, noten en gedroogde
vruchten en door verwerking daarvan
verkregen producten, die bestemd
zĳn voor rechtstreekse menselĳke
consumptie of om te worden gebruikt
als ingrediënt in levensmiddelen

2 (4)

4 (4 )

—

2.1.1.2. Aardnoten, bestemd om te worden
gesorteerd of volgens een andere fysische methode te worden behandeld
voordat ze bestemd worden voor
menselĳke consumptie of om te
worden gebruikt als ingrediënt in
levensmiddelen

8 (4)

15 (4)

2.1.1.3. Noten en gedroogde vruchten,
bestemd om te worden gesorteerd of
om een andere fysische behandeling
te ondergaan voordat ze bestemd
worden voor menselĳke consumptie
of om te worden gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen

5 (4)

10 (4)

—

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

2.1.2.1. Granen (met inbegrip van boekweit,
Fagopyrum sp.) en door verwerking
daarvan verkregen producten, die
bestemd zĳn voor rechtstreekse
menselĳke consumptie of om te
worden gebruikt als ingrediënt in
levensmiddelen

2

4

—

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

2.1.2.2. Granen (met inbegrip van boekweit,
Fagopyrum sp.), met uitzondering
van maïs, bestemd om te worden
gesorteerd of een andere fysische
behandeling te ondergaan voordat ze
bestemd worden voor menselĳke
consumptie of om te worden gebruikt
alsingrediënt in levensmiddelen

2

4

—

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

2.1.2.3. Maïs bestemd om te worden gesorteerd of een andere fysische behandeling te ondergaan voordat hĳ bestemd
wordt voor menselĳke consumptie of
om te worden gebruikt als ingrediënt
in levensmiddelen

—

—

—

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG”

„2.1.1.

2.1.2.

Aardnoten,
vruchten

noten

en

gedroogde

Granen (met inbegrip van boekweit,
Fagopyrum sp.)

2. Voetnoot 5 wordt geschrapt.
3. Voetnoot 6 wordt geschrapt.
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Artikel 2
Punt 2.1 „Aflatoxinen” van bĳlage I, deel 2, van Verordening (EG) nr. 466/2001 wordt als volgt gewĳzigd:
1. De punten 2.1.1 en 2.1.2 worden vervangen door:
Aflatoxinen: toegelaten
maximumgehalten (1)
(µg/kg)

Product

Bemonsteringsmethode

Referentieanalysemethode

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.1.1. Aardnoten, noten en gedroogde
vruchten en door verwerking daarvan
verkregen producten, die bestemd
zĳn voor rechtstreekse menselĳke
consumptie of om te worden gebruikt
als ingrediënt in levensmiddelen

2 (6)

4 (6 )

—

2.1.1.2. Aardnoten, bestemd om te worden
gesorteerd of volgens een andere fysische methode te worden behandeld
voordat ze bestemd worden voor
menselĳke consumptie of om te
worden gebruikt als ingrediënt in
levensmiddelen

8 (6)

15 (6)

2.1.1.3. Noten en gedroogde vruchten,
bestemd om te worden gesorteerd of
om een andere fysische behandeling
te ondergaan voordat ze bestemd
worden voor menselĳke consumptie
of om te worden gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen

5 (6)

10 (6)

—

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

2.1.2.1. Granen (met inbegrip van boekweit,
Fagopyrum sp.) en door verwerking
daarvan verkregen producten, die
bestemd zĳn voor rechtstreekse
menselĳke consumptie of om te
worden gebruikt als ingrediënt in
levensmiddelen

2

4

—

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

2.1.2.2. Granen (met inbegrip van boekweit,
Fagopyrum sp.), met uitzondering
van maïs, bestemd om te worden
gesorteerd of een andere fysische
behandeling te ondergaan voordat ze
bestemd worden voor menselĳke
consumptie of om te worden gebruikt
als ingrediënt in levensmiddelen

2

4

—

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG

2.1.2.3. Maïs bestemd om te worden gesorteerd of een andere fysische behandeling te ondergaan voordat hĳ bestemd
wordt voor menselĳke consumptie of
om te worden gebruikt als ingrediënt
in levensmiddelen

— (9)

— (9)

—

Richtlĳn
98/53/EG

Richtlĳn
98/53/EG”

„2.1.1.

2.1.2.

Aardnoten,
vruchten

noten

en

gedroogde

Granen (met inbegrip van boekweit,
Fagopyrum sp.)

2. Voetnoot 8 wordt geschrapt.
3. Voetnoot 9 wordt vervangen door:
„(9) Voor zover vóór 1 juli 2003 geen specifiek maximumgehalte wordt vastgesteld, zullen de in punt 2.1.2.1 van de
tabel vastgestelde maximumgehalten na die datum ook gelden voor de in dit punt bedoelde maïs.”.
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Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
De artikelen 1 en 3 zĳn van toepassing met ingang van de dag na de bekendmaking. Artikel 2 is van
toepassing met ingang van 5 april 2002.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 februari 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 258/2002 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 2002
tot vaststelling van het voor de lidstaten en voor het verkoopseizoen 2001 geldende inkomensverlies en het premiebedrag per ooi en per geit en tot vaststelling van de bĳzondere steun voor de
schapen- en geitenhouderĳ in bepaalde probleemgebieden in de Gemeenschap
die de gemiddelde jaarlĳkse productie van vlees van
zware lammeren per betrokken ooi aangeeft, uitgedrukt
in 100 kg geslacht gewicht. Bĳ artikel 5, lid 3, van die
verordening is de coëfficiënt voor producenten van
lichte lammeren vastgesteld op 80 % van de coëfficiënt
voor producenten van zware lammeren. Bĳ artikel 5, lid
5, van diezelfde verordening is bepaald dat het bedrag
van de premie per geit voor geitenproducenten gelĳk is
aan 80 % van de premie per ooi voor producenten van
zware lammeren.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2467/98 van de Raad van 3
november 1998 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector schapen- en geitenvlees (1), gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1669/2000 (2), en met name op artikel
5, lid 6,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28
juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden
en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92
(Poseican) (3), en met name op artikel 6,

(5)

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr.
2467/98 moet de premie worden verlaagd met het
bedrag dat wordt verkregen door op de basisprĳs de in
lid 2 van dat artikel bedoelde coëfficiënt toe te passen.
Die coëfficiënt is bĳ artikel 13, lid 4, van de voornoemde verordening vastgesteld op 7 %.

(6)

Bĳ Verordening (EEG) nr. 1323/90 (8), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 193/98 (9), heeft de Raad
een bĳzondere steun voor de schapen- en geitenhouderĳ
in bepaalde probleemgebieden van de Gemeenschap
vastgesteld. In die verordening is bepaald dat de steun
wordt verleend onder dezelfde voorwaarden als die
welke voor de toekenning van de premie voor de producenten van schapen- en geitenvlees gelden.

(7)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1454/2001 zĳn specifieke
maatregelen ten behoeve van de landbouwproductie op
de Canarische Eilanden vastgesteld. Deze maatregelen
voorzien met name in de verlening van een aanvullende
premie aan de producenten van lichte lammeren en
geiten, onder dezelfde voorwaarden als die welke zĳn
vastgesteld voor de verlening van de in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 2467/98 bedoelde premie. Spanje
mag, overeenkomstig deze voorwaarden, de aanvullende
premie verlenen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer „schapen en geiten”,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 2467/98 is vervangen door Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19
december 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees (4).
Krachtens artikel 31 van Verordening (EG) nr. 2529/
2001 blĳft Verordening (EG) nr. 2467/98 evenwel van
toepassing gedurende het verkoopseizoen 2001.

(2)

Artikel 5, leden 1 en 5, van Verordening (EG) nr. 2467/
98 voorziet in de toekenning van een premie om een
eventueel inkomensverlies van de producenten van schapenvlees en, in sommige gebieden, van geitenvlees te
compenseren. Die gebieden zĳn bepaald in bĳlage I bĳ
Verordening (EG) nr. 2467/98 en in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2738/1999 van de Commissie van 21
december 1999 tot vaststelling van de berggebieden
waarin de premie voor geitenvleesproducenten wordt
toegekend (5).
Overeenkomstig artikel 5, lid 6, van Verordening (EG)
nr. 2467/98 zĳn de lidstaten bĳ de Verordeningen (EG)
nr. 1066/2001 (6) en (EG) nr. 1992/2001 (7) van de
Commissie gemachtigd een eerste voorschot op het
premiebedrag en op de bĳzondere steun, respectievelĳk
een tweede voorschot op het premiebedrag aan de
schapen- en geitenvleesproducenten uit te betalen.
Derhalve moet het voor het verkoopseizoen 2001 te
betalen definitieve premiebedrag worden vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 2467/98 wordt het bedrag van de premie per ooi
voor producenten van zware lammeren berekend door
het in de tweede alinea van lid 1 van dat artikel bedoelde
inkomensverlies te vermenigvuldigen met een coëfficiënt

(4)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L

312
193
198
341
328
148
271

van
van
van
van
van
van
van

20.11.1998, blz. 1.
29.7.2000, blz. 8.
21.7.2001, blz. 45.
22.12.2001, blz. 3.
22.12.1999, blz. 59.
1.6.2001, blz. 44.
12.10.2001, blz. 13.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Hierbĳ wordt geconstateerd dat het verschil tussen de basisprĳs, verminderd met het effect van de in artikel 13, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 2467/98 bedoelde coëfficiënt, en de
marktprĳs in de Gemeenschap tĳdens het verkoopseizoen
2001, 57,108 EUR per 100 kg bedroeg.
(8) PB L 132 van 23.5.1990, blz. 17.
(9) PB L 20 van 27.1.1998, blz. 18.
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Artikel 2
De in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2467/98
bedoelde coëfficiënt wordt vastgesteld op 15,91 kg.
Artikel 3
Het premiebedrag voor het verkoopseizoen 2001 bedraagt:
— per ooi voor producenten van zware
lammeren:
9,086 EUR,
— per ooi voor producenten van lichte
lammeren:
7,269 EUR,
— per geit in de gebieden als bedoeld in
bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 2467/98
en in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
2738/1999:
7,269 EUR.
Artikel 4
Op grond van artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr.
1323/90 mogen de lidstaten aan producenten van schapen- en
geitenvlees in de probleemgebieden als bedoeld in Verordening

L 41/17

(EEG) nr. 3493/90 van de Raad (1) een specifieke steun betalen.
Deze steun of, in voorkomend geval, het saldo van deze steun
indien in het kader van de toepassing van Verordening (EG) nr.
1066/2001 voorschotten zĳn betaald, moet vóór 15 oktober
2002 worden betaald.
Artikel 5
Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1454/
2001 wordt de aanvullende specifieke steun voor het verkoopseizoen 2001 ten behoeve van de op de Canarische Eilanden
gevestigde producenten van lichte lammeren en geitenvlees,
vastgesteld op 2,481 EUR per ooi en/of per geit.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 februari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 330 van 29.11.1990, blz. 34.
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VERORDENING (EG) Nr. 259/2002 VAN DE COMMISSIE
van 12 februari 2002
tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde
producten uit de sector suiker
2001 van de Commissie (4), laatstelĳk gewĳzigd bij
Verordening (EG) nr. 218/2002 (5).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1423/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor
de invoer van producten uit de sector suiker, andere dan
melasse (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 624/
98 (3), en met name op artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel
3, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde
stropen zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1309/

(2)

De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde voorschriften en bepalingen op de gegevens
waarover de Commissie thans beschikt, leidt ertoe de
momenteel geldende bedragen te wĳzigen en vast te
stellen zoals vermeld in de bĳlage bĳ deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prĳzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1423/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 13 februari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 februari 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 141 van 24.6.1995, blz. 16.
(3) PB L 85 van 20.3.1998, blz. 5.

(4) PB L 177 van 30.6.2001, blz. 21.
(5) PB L 35 van 6.2.2002, blz. 13.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 12 februari 2002 tot wĳziging van de representatieve prĳzen en de
bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en producten van GN-code
1702 90 99
(in EUR)
GN-code

Representatieve prĳs
per 100 kg netto
van het betrokken product

Aanvullend recht
per 100 kg netto
van het betrokken product

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

18,42
18,42
18,42
18,42
27,69
27,69
27,69
0,28

7,09
13,05
6,90
12,53
11,39
6,87
6,87
0,37

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 431/68 van de Raad (PB L 89
van 10.4.1968, blz. 3).
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB L 94 van
21.4.1972, blz. 1).
(3) Vaststelling per procent sacharose.

L 41/20

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

13.2.2002

RICHTLĲN 2001/107/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 21 januari 2002
tot wĳziging van Richtlĳn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(icbe's) met het oog op de reglementering van beheermaatschappĳen en vereenvoudigde prospectussen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

dezelfde vergunning voor de gehele Europese Unie
geldig is en waarbĳ het toezicht door de lidstaat van
herkomst wordt uitgeoefend.

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

(4)

Het is noodzakelĳk voor de bescherming van de
belegger om de interne controle binnen elke beheermaatschappĳ te waarborgen, in het bĳzonder door
middel van een tweehoofdige bedrĳfsleiding en door
adequate interne controleprocedures.

(5)

Om te garanderen dat de beheermaatschappĳ aan de uit
haar activiteiten voortvloeiende verplichtingen kan
voldoen, en zodoende haar stabiliteit kan garanderen,
zĳn een aanvangskapitaal en een extra bedrag aan eigen
vermogen vereist. Deze vereisten, met inbegrip van het
gebruik van garanties, dienen binnen drie jaar opnieuw
te worden bezien, om rekening te houden met ontwikkelingen, met name met betrekking tot de kapitaalvereisten in verband met operationele risico's in de Europese Unie en andere internationale fora.

(6)

Op grond van de wederzĳdse erkenning mogen beheermaatschappĳen waaraan in de lidstaat van herkomst
vergunning is verleend, de diensten waarvoor hun
vergunning is verleend binnen de gehele Europese Unie
verrichten door middel van vestiging van een bĳkantoor
of door middel van het vrĳ verrichten van diensten; de
goedkeuring van het fondsreglement van beleggingsfondsen/unit trusts valt onder de bevoegdheid van de
lidstaat van herkomst van de beheermaatschappĳ.

(7)

De aan een beheermaatschappĳ in haar lidstaat van
herkomst verleende vergunning moet de beheermaatschappĳ in staat stellen in de lidstaten van ontvangst de
volgende werkzaamheden in verband met het beheer
van collectieve beleggingsportefeuilles (beheer van unit
trusts/beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappĳen)
uit te oefenen: verhandelen van de rechten van deelneming in de geharmoniseerde unit trusts/beleggingsfondsen die door de beheermaatschappĳ in haar lidstaat
van herkomst worden beheerd; verhandelen van de
aandelen in de geharmoniseerde beleggingsmaatschappĳen die door de beheermaatschappĳ worden beheerd;
vervullen van alle overige taken die onder het beheer van
collectieve beleggingsportefeuilles vallen; beheren van de
activa van beleggingsmaatschappĳen met statutaire zetel
in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst van
de beheermaatschappĳ; vervullen, in opdracht en voor
rekening van beheermaatschappĳen met statutaire zetel
in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst van
de betrokken beheermaatschappĳ, van de taken die tot
het beheer van collectieve beleggingsportefeuilles
behoren.

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

(2)

(3)

Richtlĳn 85/611/EEG van de Raad van 20 december
1985 betreffende bepaalde instellingen voor collectieve
belegging in effecten (icbe's) (4), heeft op dit terrein reeds
in aanzienlĳke mate bĳgedragen tot de totstandbrenging
van de interne markt ter zake door — voor de eerste
maal in de sector van de financiële dienstverlening —
het beginsel van de wederzĳdse erkenning van de
vergunningen in te voeren en door andere bepalingen
vast te stellen die het vrĳe verkeer binnen de Europese
Unie van de rechten van deelneming in de onder
genoemde richtlĳn vallende instellingen voor collectieve
belegging (unit trusts/beleggingsfondsen of beleggingsmaatschappĳen) bevorderen.
Richtlĳn 85/611/EEG bevat evenwel weinig of geen
regelgeving voor de maatschappĳen die de instellingen
voor collectieve belegging beheren (zogeheten „beheermaatschappĳen”). In Richtlĳn 85/611/EEG zĳn met
name geen bepalingen opgenomen die waarborgen dat
voor dergelĳke maatschappĳen in alle lidstaten vergelĳkbare regels voor de toegang tot de markt en gelĳkwaardige voorwaarden voor de bedrĳfsuitoefening worden
vastgesteld. Richtlĳn 85/611/EEG bevat geen bepalingen
die de vestiging van bĳkantoren en het vrĳ verrichten
van diensten door dergelĳke maatschappĳen in andere
lidstaten dan hun lidstaat van herkomst regelen.
De in de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappĳ verleende vergunning moet de bescherming van
de beleggers en de solvabiliteit van beheermaatschappĳen garanderen, teneinde bĳ te dragen tot de stabiliteit
van het financiële stelsel. Met de richtlĳn wordt beoogd
alleen de wezenlĳke, noodzakelĳke en voldoende harmonisatie tot stand te brengen om te komen tot een
wederzĳdse erkenning van de vergunningen en van de
stelsels voor het prudentieel toezicht, waardoor één en

(1) PB C 272 van 1.9.1998, blz. 7 enPB C 311 E van 31.10.2000, blz.
273.
(2) PB C 116 van 28.4.1999, blz. 1.
3
( ) Advies van het Europees Parlement van 17 februari 2000 (PB C
339 van 29.11.2000, blz. 228), gemeenschappelĳk standpunt van
de Raad van 5 juni 2001 (PB C 297 van 23.10.2001, blz. 10),
besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2001 en besluit
van de Raad van 4 december 2001.
4
( ) PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 2000/64/EG van het Europees Parlement en van de Raad
(PB L 290 van 17.11.2000, blz. 27).
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De beginselen van wederzĳdse erkenning en van toezicht
door de lidstaat van herkomst vereisen dat de bevoegde
autoriteiten van elke lidstaat een vergunning weigeren of
intrekken wanneer uit bepaalde gegevens en omstandigheden, zoals de inhoud van het programma van werkzaamheden, de geografische spreiding of de werkelĳk
uitgeoefende werkzaamheden, op ondubbelzinnige wĳze
blĳkt dat een beheermaatschappĳ het rechtsstelsel van
een lidstaat heeft gekozen om zich te onttrekken aan de
strengere voorschriften van een andere lidstaat waar zĳ
het grootste deel van haar werkzaamheden uitoefent of
voornemens is uit te oefenen. Voor de toepassing van
deze richtlĳn moet aan een beheermaatschappĳ vergunning worden verleend in de lidstaat waar zĳ haar statutaire zetel heeft. Overeenkomstig het beginsel van het
toezicht door het land van herkomst kan alleen de
lidstaat waar de beheermaatschappĳ haar statutaire zetel
heeft, als bevoegd worden aangemerkt om het fondsreglement van de door die beheermaatschappĳ opgerichte
unit trusts/beleggingsfondsen en de keuze van de
bewaarder goed te keuren. Om toezichtsarbitrage te
voorkomen en het vertrouwen in de doeltreffendheid
van het toezicht door de autoriteiten van de lidstaat van
herkomst te bevorderen, dient een voorwaarde voor het
verlenen van een vergunning aan een icbe te zĳn dat het
in de handel brengen van de rechten van deelneming
ervan in de lidstaat van herkomst op generlei wĳze
juridisch wordt belemmerd. Dit doet geen afbreuk aan
de vrĳheid van de icbe om, wanneer zĳ een vergunning
heeft verkregen, de lidstaat/lidstaten te kiezen waar haar
rechten van deelneming overeenkomstig deze richtlĳn
zullen worden verhandeld.
Richtlĳn 85/611/EEG beperkt het werkterrein van
beheermaatschappĳen tot uitsluitend het beheren van
unit trusts/beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappĳen (beheer van collectieve beleggingsportefeuilles); een
herziening van deze beperking is wenselĳk teneinde met
recente ontwikkelingen in de nationale wetgevingen van
de lidstaten rekening te houden en teneinde beheermaatschappĳen de gelegenheid te bieden aanzienlĳke schaalvoordelen te behalen; het is om die reden wenselĳk
beheermaatschappĳen eveneens toe te staan zowel beleggingsportefeuilles per cliënt, met inbegrip van pensioenfondsen, te beheren (beheer van individuele beleggingsportefeuilles) als bepaalde specifieke nevenactiviteiten uit
te oefenen die met het hoofdbedrĳf verband houden; een
dergelĳke uitbreiding van het werkterrein van de beheermaatschappĳ brengt de stabiliteit van dergelĳke maatschappĳen niet in het gedrang; er moeten evenwel specifieke voorschriften worden ingevoerd om belangenconflicten te voorkomen wanneer aan beheermaatschappĳen
vergunning wordt verleend om zowel collectieve als
individuele beleggingsportefeuilles te beheren.
Het beheer van beleggingsportefeuilles is een beleggingsdienst die reeds onder het toepassingsgebied van
Richtlĳn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993
betreffende het verrichten van diensten op het gebied
van beleggingen in effecten (1) valt. Het is voor de
totstandbrenging van een uniform regelgevingskader op
dit gebied wenselĳk de beheermaatschappĳen waarvan
de vergunning eveneens op deze dienst betrekking heeft,
aan de in die richtlĳn vastgestelde voorwaarden voor de
bedrĳfsuitoefening te onderwerpen.

(1) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 2000/64/EG.
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(11)

De lidstaat van herkomst kan in het algemeen strengere
regels dan in deze richtlĳn zĳn vastgesteld, van toepassing verklaren, in het bĳzonder met betrekking tot de
vergunningsvoorwaarden, de voorschriften inzake
prudentieel toezicht en de regels inzake informatieverstrekking en het volledige prospectus.

(12)

Het is wenselĳk regels vast te stellen met betrekking tot
de voorwaarden waaronder een beheermaatschappĳ, op
basis van lastgevingen, specifieke taken aan derden mag
delegeren om tot een efficiëntere bedrĳfsvoering te
komen. De lidstaten die een dergelĳke delegatie van
taken toestaan, moeten er voor de correcte toepassing
van de beginselen van wederzĳdse erkenning van de
vergunning en van toezicht door de lidstaat van
herkomst op toezien dat de beheermaatschappĳen
waaraan zĳ vergunning hebben verleend, hun taken niet
volledig aan één of meer derden delegeren zodanig dat
zĳ een brievenbusmaatschappĳ worden, en dat het delegeren van taken een juiste uitoefening van het toezicht
op de beheermaatschappĳ niet belemmert. Het feit dat
de beheermaatschappĳ sommige van haar eigen taken
heeft gedelegeerd laat de aansprakelĳkheid van deze
maatschappĳ en van de bewaarder jegens de deelnemers
en de bevoegde autoriteiten geheel onverlet.

(13)

Om de belangen van de aandeelhouders te vrĳwaren en
gelĳke concurrentievoorwaarden te scheppen op de
markt voor geharmoniseerde instellingen voor collectieve belegging is er voor beleggingsmaatschappĳen een
aanvangskapitaal vereist. Beleggingsmaatschappĳen die
een beheermaatschappĳ hebben aangewezen, zĳn
evenwel gedekt via het extra bedrag aan eigen vermogen
van de beheermaatschappĳ.

(14)

Aan de artikelen 5 octies en 5 nonies moet te allen tĳde
worden voldaan door beleggingsmaatschappĳen waaraan
vergunning is verleend, hetzĳ direct door de maatschappĳ overeenkomstig artikel 13 ter, hetzĳ indirect,
omdat, indien een beleggingsmaatschappĳ met vergunning besluit een beheermaatschappĳ aan te wĳzen, die
beheermaatschappĳ over een vergunning moet
beschikken overeenkomstig de richtlĳn en dus verplicht
is te voldoen aan de artikelen 5 octies en 5 nonies.

(15)

In het licht van de ontwikkelingen inzake informatietechnieken is het wenselĳk het bestaande kader voor de
informatieverstrekking vastgesteld bĳ Richtlĳn 85/
611/EEG te herzien; het is met name wenselĳk naast het
bestaande volledig prospectus, een nieuw type prospectus voor icbe's (vereenvoudigd prospectus) in te
voeren; zulk een nieuw prospectus moet op beleggersvriendelĳke wĳze zĳn opgesteld en moet zodoende een
waardevolle informatiebron vormen voor de gemiddelde
belegger; een dergelĳk prospectus moet op een duidelĳke, beknopte en eenvoudig te begrĳpen wĳze de kerngegevens over de icbe verstrekken. In het vereenvoudigd
prospectus moet echter steeds een passende mededeling
zĳn opgenomen waarin de belegger erop wordt geattendeerd dat uitgebreidere informatie wordt verstrekt in het
volledig prospectus en in het jaarverslag en het halfjaarlĳks verslag van de icbe, die op verzoek kosteloos
verkrĳgbaar zĳn. Het vereenvoudigd prospectus dient
steeds kosteloos aan de inschrĳvers te worden aangeboden vóór de sluiting van de overeenkomst. Dit
volstaat om te voldoen aan de in deze richtlĳn bedoelde
wettelĳke verplichting de inschrĳvers vóór het sluiten
van de overeenkomst informatie te verstrekken.

L 41/22
(16)

(17)
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Er moet voor worden gezorgd dat de tussenpersonen in
de sector financiële diensten op gelĳke voet kunnen
concurreren wanneer zĳ dezelfde diensten verstrekken,
en dat de belegger een eenvormige minimumbescherming wordt geboden. Een uniforme minimumharmonisatie van de voorwaarden voor de toegang tot en de
uitoefening van de desbetreffende werkzaamheden is een
noodzakelĳke voorwaarde om de interne markt voor
deze marktdeelnemers te voltooien. De vaststelling van
een bindende Gemeenschapsrichtlĳn waarin de overeengekomen minimumnormen ter zake zĳn opgenomen, is
derhalve de enige methode om de beoogde doelstellingen te bereiken. Deze richtlĳn brengt alleen de minimaal vereiste harmonisatie tot stand en gaat overeenkomstig artikel 5, derde alinea, van het Verdrag niet
verder dan nodig is om de beoogde doelstellingen te
verwezenlĳken.
De Commissie kan te gelegener tĳd overwegen codificatie voor te stellen na aanneming van de voorstellen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlĳn 85/611/EEG wordt als volgt gewĳzigd:
1. het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 1 bis
Voor de toepassing van deze richtlĳn wordt verstaan
onder:
1. „bewaarder”: een instelling die belast is met de in de
artikelen 7 en 14 omschreven taken en die onderworpen is aan de overige in de afdelingen III bis en IV
bis vastgestelde bepalingen;
2. „beheermaatschappĳ”: een maatschappĳ waarvan de
normale werkzaamheden bestaan in het beheren van
icbe's in de vorm van unit trusts/beleggingsfondsen
en/of beleggingsmaatschappĳen (beheer van collectieve beleggingsportefeuilles van icbe's), met inbegrip
van de in bĳlage II vermelde taken;
3. „lidstaat van herkomst van een beheermaatschappĳ”:
de lidstaat waar de statutaire zetel van de beheermaatschappĳ is gevestigd;
4. „lidstaat van ontvangst van een beheermaatschappĳ”:
de lidstaat die niet de lidstaat van herkomst is en op
het grondgebied waarvan een beheermaatschappĳ een
bĳkantoor heeft of diensten verricht;
5. „lidstaat van herkomst van een icbe”:
a) ingeval de icbe een unit trust/beleggingsfonds is, de
lidstaat waar de statutaire zetel van de beheermaatschappĳ is gevestigd,
b) ingeval de icbe een beleggingsmaatschappĳ is, de
lidstaat waar de statutaire zetel van de beleggingsmaatschappĳ is gevestigd;
6. „lidstaat van ontvangst van een icbe”: de lidstaat die
niet de lidstaat van herkomst van de icbe is en waar de
rechten van deelneming in het beleggingsfonds/de unit
trust of in de beleggingsmaatschappĳ worden aangeboden;
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7. „bĳkantoor”: een bedrĳfszetel die een onderdeel
zonder rechtspersoonlĳkheid vormt van een beheermaatschappĳ en die de diensten verricht waarvoor de
beheermaatschappĳ een vergunning heeft gekregen;
verscheidene bedrĳfszetels in eenzelfde lidstaat van
een beheermaatschappĳ met hoofdkantoor in een
andere lidstaat worden als één enkel bĳkantoor
beschouwd;
8. „bevoegde autoriteiten”: de autoriteiten die elke
lidstaat krachtens artikel 49 van deze richtlĳn
aanwĳst;
9. „nauwe banden”: een situatie als omschreven in artikel
2, lid 1, van Richtlĳn 95/26/EG (*);
10. „gekwalificeerde deelneming”: het rechtstreeks of
middellĳk bezitten van een deelneming in een beheermaatschappĳ van ten minste 10 % van het kapitaal of
van de stemrechten, dan wel van een deelneming die
de mogelĳkheid inhoudt een invloed van betekenis uit
te oefenen op de bedrĳfsvoering van de beheermaatschappĳ waarin wordt deelgenomen.
Voor de toepassing van deze definitie worden de
stemrechten, bedoeld in artikel 7 van Richtlĳn 88/
627/EEG (**), in aanmerking genomen;
11. „RBD”: Richtlĳn 93/22/EEG van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van
beleggingen in effecten (***);
12. „moederonderneming”: een moederonderneming in de
zin van de artikelen 1 en 2 van Richtlĳn 83/
349/EEG (****);
13. „dochteronderneming”: een dochteronderneming in de
zin van de artikelen 1 en 2 van Richtlĳn 83/349/EEG;
elke dochteronderneming van een dochteronderneming wordt ook beschouwd als een dochteronderneming van de moederonderneming die aan het hoofd
van deze ondernemingen staat;
14. „aanvangskapitaal”: posten als omschreven in artikel
34, lid 2, punten 1 en 2, van Richtlĳn 2000/
12/EG (*****);
15. „eigen vermogen”: het eigen vermogen als omschreven
in Richtlĳn 2000/12/EG, titel V, hoofdstuk 2, afdeling
1; deze definitie kan echter worden gewĳzigd onder
de voorwaarden van bĳlage V van Richtlĳn 93/
6/EEG (******).
(*) PB L 168 van 18.7.1995, blz. 7.
(**) PB L 348 van 17.12.1988, blz. 62.
(***) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27. Richtlĳn
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/64/EG (PB L
290 van 17.11.2000, blz. 27).
(****) PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1. Richtlĳn
laatstelĳk gewĳzigd bĳ de Toetredingsakte van
1994.
(*****) PB L 126 van 26.5.2000, blz. 1. Richtlĳn
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/28/EG van
het Europees Parlement en de Raad (PB L 275
van 27.10.2000, blz. 37).
(******) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 1.
Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/33/
EG van het Europees Parlement en de Raad (PB
L 204 van 21.7.1998, blz. 29).”;
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2. artikel 4, lid 3, wordt vervangen door de volgende tekst:
„3.
De bevoegde autoriteiten mogen een icbe niet
toelaten wanneer de beheermaatschappĳ of de beleggingsmaatschappĳ niet voldoet aan de in afdeling III,
respectievelĳk afdeling IV van deze richtlĳn vastgestelde
voorwaarden.
Voorts mogen de bevoegde autoriteiten een icbe niet
toelaten wanneer de bestuurders van de bewaarder niet
als voldoende betrouwbaar bekend staan of niet over
voldoende ervaring beschikken, ook met betrekking tot
het type icbe dat zĳ moeten beheren. Te dien einde
moeten de identiteit van de bestuurders van de
bewaarder, alsmede iedere vervanging van deze bestuurders onmiddellĳk aan de bevoegde autoriteiten worden
gemeld.
Onder bestuurders worden diegenen verstaan die krachtens de wet of de statuten de bewaarder vertegenwoordigen of in feite het beleid van de bewaarder bepalen.
3 bis.
De bevoegde autoriteiten geven geen toelating
indien juridische beletselen (bĳvoorbeeld een bepaling in
het fondsreglement of in de statuten) verhinderen dat de
icbe haar rechten van deelneming of aandelen in de
lidstaat van herkomst verhandelt.”;
3. de titel van afdeling III en de artikelen 5 en 6 worden
vervangen door de volgende tekst:
„AFDELING III

Verplichtingen betreffende beheermaatschappĳen
Titel A
Voorwaarden voor toegang tot de werkzaamheden
Artikel 5
1.
De toegang tot de werkzaamheden van beheermaatschappĳen wordt afhankelĳk gesteld van een voorafgaande officiële vergunning die door de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van herkomst wordt
verleend. Een krachtens deze richtlĳn aan een beheermaatschappĳ verleende vergunning is geldig in alle
lidstaten.
2.
De werkzaamheden van de beheermaatschappĳ
moeten beperkt zĳn tot het beheer van icbe's die overeenkomstig deze richtlĳn zĳn toegelaten. Dit sluit niet
uit dat zĳ zich daarnaast kunnen bezighouden met het
beheer van andere instellingen voor collectieve belegging
die niet onder deze richtlĳn vallen en waarvan de
beheermaatschappĳ aan prudentieel toezicht is onderworpen maar waarvan de rechten van deelneming niet
krachtens deze richtlĳn in andere lidstaten kunnen
worden verhandeld.
Voor de toepassing van deze richtlĳn omvat het beheer
van unit trust/beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappĳen de in bĳlage II genoemde taken. Deze lĳst van
taken is niet limitatief.
3.
In afwĳking van lid 2 kunnen de lidstaten beheermaatschappĳen toestaan om naast het beheer van unit
trusts/beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappĳen, de
volgende diensten te verrichten:
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a) het per cliënt en op discretionaire basis beheren van
beleggingsportefeuilles, met inbegrip van die van
pensioenfondsen, op grond van een door de belegger
gegeven opdracht, voorzover die portefeuilles één of
meer van de in deel B van de bĳlage bĳ de RBD
genoemde instrumenten bevatten,
b) als nevendiensten:
— het verstrekken van beleggingsadvies met betrekking tot een of meer van de in deel B van de
bĳlage bĳ de RBD genoemde instrumenten,
— bewaarneming en administratie van rechten van
deelneming in instellingen voor collectieve belegging.
Aan een beheermaatschappĳ mag onder geen beding een
vergunning krachtens deze richtlĳn worden verleend om
alleen de in dit lid genoemde diensten te verrichten of
om nevendiensten te verrichten zonder over een vergunning te beschikken voor het verrichten van de onder a)
genoemde dienst.
4.
Artikel 2, lid 4, artikel 8, lid 2, artikel 10, artikel
11, en artikel 13 van de RBD zĳn van toepassing op
het verrichten van de in lid 3 van dit artikel genoemde
diensten door beheermaatschappĳen.
Artikel 5 bis
1.
Onverminderd andere in het nationale recht
vervatte algemeen toepasselĳke voorwaarden, verlenen de
bevoegde autoriteiten een beheermaatschappĳ slechts een
vergunning indien:
a) de beheermaatschappĳ een aanvangskapitaal heeft van
ten minste 125 000 EUR:
— Wanneer de waarde in portefeuille van de beheermaatschappĳ 250 000 000 EUR te boven gaat, is
de beheermaatschappĳ gehouden te voorzien in
een extra bedrag aan eigen vermogen. Dit extra
bedrag aan eigen vermogen is gelĳk aan 0,02 %
van het bedrag waarmee de waarde in portefeuille
van de beheermaatschappĳ 250 000 000 EUR te
boven gaat. Het totaal van het aanvangskapitaal
en
het
extra
bedrag
behoeft
evenwel
10 000 000 EUR niet te boven te gaan.
— Voor de toepassing van dit lid worden de
volgende portefeuilles geacht portefeuilles van de
beheermaatschappĳ te zĳn:
i) unit trusts/beleggingsfondsen die door de
beheermaatschappĳ worden beheerd, met
inbegrip van portefeuilles waarvan zĳ het
beheer heeft gedelegeerd maar met uitzondering van portefeuilles waarvan het beheer aan
haar is gedelegeerd;
ii) beleggingsmaatschappĳen waarvoor de beheermaatschappĳ de aangewezen beheermaatschappĳ is;
iii) andere ondernemingen voor collectieve belegging die door de beheermaatschappĳ worden
beheerd, met inbegrip van portefeuilles
waarvan zĳ het beheer heeft gedelegeerd maar
met uitzondering van portefeuilles waarvan
het beheer aan haar is gedelegeerd.
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— Ongeacht het bedrag van deze vereisten mag het
eigen vermogen van de beheermaatschappĳ nooit
minder bedragen dan het bedrag dat is voorgeschreven in bĳlage IV van Richtlĳn 93/6/EEG.
— De
lidstaten
kunnen
beheermaatschappĳen
toestaan niet te voorzien in tot 50 % van het in
het eerste streepje bedoelde extra bedrag aan
eigen vermogen indien zĳ voor hetzelfde bedrag
een garantie van een kredietinstelling of een
verzekeringsonderneming genieten. De statutaire
zetel van de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming moet in een lidstaat gevestigd zĳn
of moet, als de statutaire zetel in een derde land
gevestigd is, onderworpen zĳn aan prudentiële
regels die naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten gelĳkwaardig zĳn aan die welke in het
Gemeenschapsrecht zĳn vastgesteld.
— Uiterlĳk 13 februari 2005 dient de Commissie bĳ
het Europees Parlement en de Raad een verslag in
over de toepassing van dit kapitaalvereiste, dat in
voorkomend geval vergezeld gaat van voorstellen
voor de herziening ervan.
b) de personen die het bedrĳf van de beheermaatschappĳ feitelĳk leiden, als voldoende betrouwbaar
bekend staan en over voldoende ervaring beschikken,
ook met betrekking tot het type icbe dat door de
beheermaatschappĳ wordt beheerd. Te dien einde
moeten de identiteit van deze personen, alsmede
iedere vervanging van deze personen onmiddellĳk aan
de bevoegde autoriteiten worden gemeld. Over de
bedrĳfsleiding van een beheermaatschappĳ moet
worden besloten door ten minste twee personen die
aan deze voorwaarden voldoen;
c) de vergunningsaanvraag vergezeld gaat van een
programma van werkzaamheden waarin, onder
andere, de organisatiestructuur van de beheermaatschappĳ wordt vermeld;
d) zowel het hoofdkantoor als de statutaire zetel van de
beheermaatschappĳ in dezelfde lidstaat zĳn gevestigd.
2.
Wanneer nauwe banden bestaan tussen de beheermaatschappĳ en andere natuurlĳke of rechtspersonen,
verlenen de bevoegde autoriteiten bovendien slechts
vergunning indien deze banden de juiste uitoefening van
hun toezichthoudende taken niet belemmeren.
De bevoegde autoriteiten weigeren ook de vergunning
indien de wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen van
een derde land die van toepassing zĳn op een of meer
natuurlĳke of rechtspersonen met wie de beheermaatschappĳ nauwe banden heeft, of moeilĳkheden in
verband met de toepassing van die bepalingen, een
belemmering vormen voor de juiste uitoefening van hun
toezichthoudende taken.
De bevoegde autoriteiten verlangen van beheermaatschappĳen dat zĳ hun de informatie verstrekken die zĳ
nodig hebben om zich ervan te kunnen vergewissen dat
doorlopend aan de in dit lid gestelde voorwaarden
wordt voldaan.
3.
De aanvrager wordt er binnen zes maanden na de
indiening van een volledige aanvraag van in kennis
gesteld of de vergunning toegekend dan wel geweigerd
is. Weigering van een vergunning wordt met redenen
omkleed.
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4.
Zodra de vergunning is verleend, mag de beheermaatschappĳ
onmiddellĳk
haar
werkzaamheden
aanvangen.
5.
De bevoegde autoriteiten mogen de vergunning die
aan een onder deze richtlĳn vallende beheermaatschappĳ
is verleend, slechts intrekken indien deze maatschappĳ:
a) binnen een termĳn van 12 maanden geen gebruik
maakt van de vergunning, uitdrukkelĳk te kennen
heeft gegeven geen gebruik van de vergunning te
zullen maken of de onder het toepassingsgebied van
deze richtlĳn vallende werkzaamheid gedurende een
periode van meer dan 6 maanden heeft gestaakt,
tenzĳ de betrokken lidstaat voorschrĳft dat in die
gevallen de vergunning vervalt;
b) de vergunning heeft verkregen door middel van valse
verklaringen of op enige andere onregelmatige wĳze;
c) niet meer voldoet aan de voorwaarden waarop de
vergunning is verleend;
d) niet meer voldoet aan Richtlĳn 93/6/EEG indien de
vergunning ook betrekking heeft op het in artikel 5,
lid 3, onder a), van deze richtlĳn bedoelde portefeuillebeheer op discretionaire basis;
e) de bĳ deze richtlĳn vastgestelde bepalingen in
ernstige mate en/of systematisch heeft overtreden, of
f) in een van de overige gevallen verkeert waarvoor de
nationale voorschriften in intrekking voorzien.
Artikel 5 ter
1.
De bevoegde autoriteiten verlenen geen vergunning
tot het uitoefenen van de werkzaamheden van een
beheermaatschappĳ voordat zĳ in kennis zĳn gesteld
van de identiteit van de rechtstreekse of middellĳke
aandeelhouders of vennoten, natuurlĳke of rechtspersonen, die daarin een gekwalificeerde deelneming
bezitten, alsmede van het bedrag van die deelneming.
De bevoegde autoriteiten verlenen geen vergunning
indien zĳ, gelet op de noodzaak een gezonde en
prudente bedrĳfsvoering van de beheermaatschappĳ te
garanderen, niet overtuigd zĳn van de geschiktheid van
de genoemde aandeelhouders of vennoten.
2.
De lidstaten passen op bĳkantoren van beheermaatschappĳen met statutaire zetel buiten de Europese
Unie, wanneer deze bĳkantoren hun werkzaamheden
aanvangen of reeds verrichten, geen bepalingen toe die
leiden tot een gunstiger behandeling dan die welke geldt
voor bĳkantoren van beheermaatschappĳen met statutaire zetel binnen de Europese Unie.
3.
De bevoegde autoriteiten van de andere betrokken
lidstaat moeten vooraf worden geraadpleegd over het
verlenen van een vergunning aan een beheermaatschappĳ die:
a) een dochteronderneming is van een andere beheermaatschappĳ, van een beleggingsonderneming, van
een kredietinstelling of van een verzekeringsonderneming waaraan in een andere lidstaat vergunning is
verleend,
b) een dochteronderneming is van de moederonderneming van een andere beheermaatschappĳ, een beleggingsonderneming, een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming waaraan in een andere lidstaat
vergunning is verleend, of
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c) onder de zeggenschap staat van dezelfde natuurlĳke
of rechtspersonen die de zeggenschap hebben over
een andere beheermaatschappĳ, een beleggingsonderneming, een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming waaraan in een andere lidstaat vergunning
is verleend.
Titel B
Betrekkingen met derde landen
Artikel 5 quater
1.
De betrekkingen met derde landen worden geregeld overeenkomstig de in artikel 7 van de RBD terzake
vastgestelde regels.
Voor de toepassing van deze richtlĳn worden de in
artikel 7 van de RBD voorkomende termen „onderneming/beleggingsonderneming” en „beleggingsondernemingen” gelezen als respectievelĳk „beheermaatschappĳ”
en „beheermaatschappĳen”; de zinsnede „het verrichten
van beleggingsdiensten” in artikel 7, lid 2, van de RBD
wordt gelezen als het „verrichten van diensten”.
2.
De lidstaten stellen de Commissie tevens in kennis
van de algemene moeilĳkheden die de icbe's ondervinden bĳ het in de handel brengen van hun rechten
van deelneming in enig derde land.
Titel C
Uitoefeningsvoorwaarden
Artikel 5 quinquies
1.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst van een beheermaatschappĳ schrĳven voor dat
de beheermaatschappĳ waaraan zĳ vergunning hebben
verleend, te allen tĳde aan de in artikel 5 en artikel 5
bis, leden 1 en 2, gestelde voorwaarden moet voldoen.
Het eigen vermogen van een beheermaatschappĳ mag
niet onder de in artikel 5 bis, lid 1, eerste streepje,
vermelde drempel zakken. Is dat toch het geval, dan
kunnen de bevoegde autoriteiten, indien de omstandigheden zulks rechtvaardigen, dergelĳke ondernemingen
een beperkte periode gunnen om hun situatie te
herstellen of hun activiteiten te staken.
2.
Het prudentieel toezicht op een beheermaatschappĳ
berust bĳ de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst, ongeacht of de beheermaatschappĳ in een
andere lidstaat een bĳkantoor vestigt of daar diensten
verricht, onverminderd de bepalingen van deze richtlĳn
welke een bevoegdheid van de autoriteiten van de
lidstaat van ontvangst inhouden.
Artikel 5 sexies
1.
Gekwalificeerde deelnemingen in beheermaatschappĳen zĳn aan dezelfde regels onderworpen als die welke
in artikel 9 van de RBD zĳn vastgesteld.
2.
Voor de toepassing van deze richtlĳn worden de
termen „onderneming/beleggingsonderneming” en „beleggingsondernemingen” in artikel 9 van de RBD gelezen
als respectievelĳk „beheermaatschappĳ” en „beheermaatschappĳen”.
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Artikel 5 septies
1.
Iedere lidstaat van herkomst stelt prudentiële regels
op die door de beheermaatschappĳen doorlopend
moeten worden nageleefd met betrekking tot het beheer
van icbe's die overeenkomstig deze richtlĳn zĳn toegelaten.
Mede in het licht van de aard van de icbe's die door
een beheermaatschappĳ worden beheerd, schrĳven de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst met
name voor dat een dergelĳke maatschappĳ:
a) moet beschikken over een goede administratieve en
boekhoudkundige organisatie en interne controle,
controle- en beveiligingsvoorzieningen op het gebied
van de elektronische informatieverwerking en
adequate interne controleprocedures, met inbegrip
van met name regels voor persoonlĳke transacties
van de eigen medewerkers en voor het aanhouden of
beheren van beleggingen in financiële instrumenten
met het oog op het beleggen van het eigen
vermogen, die onder meer waarborgen dat elke transactie waarbĳ het fonds betrokken is, kan worden
gereconstrueerd wat betreft de oorsprong ervan, de
betrokken partĳen, de aard ervan, de tĳd en de plaats
waar zĳ heeft plaatsgevonden, en dat de activa van
de unit trusts/beleggingsfondsen of van de beleggingsmaatschappĳen die de beheermaatschappĳ beheert,
overeenkomstig het fondsreglement of de statuten en
de vigerende wettelĳke bepalingen worden belegd;
b) zodanig gestructureerd en georganiseerd is dat er een
zo klein mogelĳk risico is dat de belangen van icbe's
of cliënten worden geschaad door belangenconflicten
tussen de beheermaatschappĳ en haar cliënten, tussen
haar cliënten onderling, tussen één van haar cliënten
en een icbe of tussen twee icbe's. Niettemin mogen
in geval van oprichting van een bĳkantoor de organisatorische regelingen niet indruisen tegen de gedragsregels die de lidstaat van ontvangst op het gebied
van belangenconflicten heeft vastgesteld.
2.
De beheermaatschappĳ waarvan de vergunning ook
het in artikel 5, lid 3, onder a), genoemde portefeuillebeheer op discretionaire basis bestrĳkt:
— mag de portefeuille van een belegger niet geheel of
gedeeltelĳk beleggen in rechten van deelneming in
door haar beheerde unit trusts/beleggingsfondsen of
beleggingsmaatschappĳen zonder de voorafgaandelĳke algemene toestemming van de cliënt;
— is, wat de in artikel 5, lid 3, bedoelde diensten
betreft, onderworpen aan het bepaalde in Richtlĳn
97/9/EG van de Raad van 3 maart 1997 inzake de
beleggerscompensatiestelsels (*).
Artikel 5 octies
1.
Wanneer een lidstaat toestaat dat een beheermaatschappĳ met het oog op een efficiëntere bedrĳfsvoering
het voor haar rekening vervullen van één of meer van
haar taken aan derden delegeert, moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
a) de bevoegde autoriteit moet naar behoren worden
ingelicht;
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b) de lastgeving mag een doeltreffend toezicht op de
beheermaatschappĳ niet belemmeren, en mag met
name niet verhinderen dat de beheermaatschappĳ
handelt, of dat de icbe's worden beheerd, in het beste
belang van haar beleggers;
c) indien het delegeren het beheer van beleggingen
betreft, mag de lastgeving alleen geschieden aan
instellingen waaraan voor het beheer van activa
vergunning of erkenning is verleend, en die aan
prudentieel toezicht zĳn onderworpen; het delegeren
moet in overeenstemming zĳn met de criteria voor
beleggingsspreiding die periodiek door de beheermaatschappĳ worden vastgesteld;
d) indien de lastgeving het beheer van beleggingen
betreft en geschiedt aan een instelling uit een derde
land, moet samenwerking tussen de toezichthoudende
autoriteiten gewaarborgd zĳn;
e) een lastgeving met betrekking tot de kernactiviteit,
het beheer van beleggingen, mag niet geschieden aan
de bewaarder noch aan enig andere instelling
waarvan de belangen strĳdig kunnen zĳn met de
belangen van de beheermaatschappĳ of van de deelnemers;
f) er dienen regelingen te worden getroffen die de met
de bedrĳfsleiding van de beheermaatschappĳ belaste
personen te allen tĳde in staat stellen de werkzaamheden van de instelling aan welke de lastgeving is
geschied effectief in het oog te houden;
g) de lastgeving mag de met de bedrĳfsleiding van de
beheermaatschappĳ belaste personen niet verhinderen
te allen tĳde verdere instructies te geven aan de
instelling aan welke taken zĳn gedelegeerd, en de
lastgeving te herroepen met onmiddellĳke ingang
indien dit in het belang van de beleggers is;
h) gelet op de aard van de te delegeren taken moet de
instelling aan welke taken worden gedelegeerd,
gekwalificeerd zĳn en in staat zĳn om de desbetreffende taken te vervullen, en
i) in de prospectussen van de icbe's moet worden
vermeld voor het delegeren van welke taken de
beheermaatschappĳ toestemming heeft gekregen.
2.
Het feit dat de beheermaatschappĳ taken aan
derden heeft gedelegeerd, laat de aansprakelĳkheid van
de beheermaatschappĳ en de bewaarder geheel onverlet.
Ook mag de beheermaatschappĳ haar taken niet in die
mate delegeren dat zĳ een brievenbusmaatschappĳ
wordt.
Artikel 5 nonies
Elke lidstaat stelt gedragsregels op die doorlopend
moeten worden nageleefd door de beheermaatschappĳen
waaraan in die lidstaat vergunning is verleend. In die
gedragsregels moet minimaal uitvoering worden gegeven
aan de in de onderstaande streepjes beschreven beginselen. Krachtens deze beginselen moet een beheermaatschappĳ:
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a) zich bĳ haar bedrĳfsuitoefening op een loyale en
billĳke wĳze inzetten voor de belangen van de door
haar beheerde icbe's en de integriteit van de markt,
b) zich met de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en
toewĳding inzetten voor de belangen van de door
haar beheerde icbe's en de integriteit van de markt,
c) beschikken over en doeltreffend gebruik maken van
de middelen en procedures die nodig zĳn voor een
deugdelĳke bedrĳfsuitoefening,
d) belangenconflicten trachten te voorkomen en,
wanneer deze onvermĳdelĳk zĳn, ervoor zorgen dat
de door haar beheerde icbe's op billĳke wĳze worden
behandeld, en
e) voldoet aan alle voor de uitoefening van haar werkzaamheden geldende voorschriften teneinde de
belangen van haar beleggers optimaal te behartigen
en de integriteit van de markt te bevorderen.
Titel D
Vr¶heid van vestiging en vr¶ verrichten van diensten
Artikel 6
1.
De lidstaten dragen er zorg voor dat een beheermaatschappĳ waaraan de bevoegde autoriteiten van een
andere lidstaat overeenkomstig het bepaalde in deze
richtlĳn een vergunning hebben verleend, op hun grondgebied de onder deze vergunning vallende werkzaamheden zowel door middel van het vestigen van een
bĳkantoor als door middel van het vrĳ verrichten van
diensten mag uitoefenen.
2.
De lidstaten mogen de vestiging van een bĳkantoor of het verrichten van diensten niet afhankelĳk
stellen van een vergunning en evenmin onderwerpen
aan bĳkomende verplichtingen ten aanzien van eigen
kapitaal of aan maatregelen van gelĳke werking.
Artikel 6 bis
1.
Benevens de in de artikelen 5 en 5 bis genoemde
verplichtingen stelt een beheermaatschappĳ die op het
grondgebied van een andere lidstaat een bĳkantoor
wenst te vestigen, de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van herkomst daarvan in kennis.
2.
De lidstaten verlangen dat iedere beheermaatschappĳ die een bĳkantoor op het grondgebied van een
andere lidstaat wenst te vestigen, de in lid 1 bedoelde
kennisgeving vergezeld doet gaan van de volgende gegevens en documenten:
a) de lidstaat op het grondgebied waarvan de beheermaatschappĳ voornemens is een bĳkantoor te
vestigen;
b) een programma van werkzaamheden waarin de voorgenomen activiteiten en diensten overeenkomstig
artikel 5, leden 2 en 3, alsmede de organisatiestructuur van het bĳkantoor worden vermeld;
c) het adres in de lidstaat van ontvangst waar documenten kunnen worden opgevraagd;
d) de namen van de bestuurders van het bĳkantoor.
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3.
Tenzĳ de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst, gelet op de voorgenomen activiteiten, redenen
hebben om te twĳfelen aan de deugdelĳkheid van de
administratieve structuur of de financiële positie van de
beheermaatschappĳ, doen zĳ binnen drie maanden na
ontvangst van alle in lid 2 bedoelde gegevens, mededeling van deze gegevens aan de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van ontvangst en stellen zĳ de betrokken
beheermaatschappĳ hiervan in kennis. Tevens doen zĳ
mededeling van gegevens betreffende eventuele garantiestelsels die gericht zĳn op de bescherming van de
belegger.
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst weigeren de in lid 2 bedoelde gegevens mede
te delen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van ontvangst, delen zĳ de redenen van deze weigering
binnen twee maanden na ontvangst van alle gegevens
mede aan de betrokken beheermaatschappĳ. Tegen deze
weigering of het uitblĳven van een antwoord staat
beroep open bĳ de rechter in de lidstaat van herkomst.
4.
Voordat het bĳkantoor van een beheermaatschappĳ
met zĳn werkzaamheden aanvangt, beschikken de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst over
twee maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de in
lid 2 bedoelde gegevens, om het toezicht op de beheermaatschappĳ voor te bereiden en om, in voorkomend
geval, de voorwaarden — met inbegrip van de in de
artikelen 44 en 45 bedoelde bepalingen die in de
lidstaat van ontvangst van kracht zĳn en de gedragsregels die bĳ het in artikel 5, lid 3, genoemde portefeuillebeheer, het verstrekken van beleggingsadviesdiensten en
de bewaarneming in acht moeten worden genomen —
aan te geven waaronder deze werkzaamheden om
redenen van algemeen belang in de lidstaat van
ontvangst moeten worden uitgeoefend.
5.
Zodra een mededeling van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst is binnengekomen
of, wanneer deze niet reageren, zodra de in lid 4
bedoelde termĳn is verstreken, kan het bĳkantoor gevestigd worden en kan het zĳn werkzaamheden aanvangen.
Vanaf dat moment mag de beheermaatschappĳ eveneens
overgaan tot het in de handel brengen van de rechten
van deelneming in de door haar beheerde en onder het
toepassingsgebied van deze richtlĳn vallende unit trusts/
beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappĳen, tenzĳ de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst vóór
het verstrĳken van de termĳn van twee maanden in een
met redenen omkleed besluit — dat aan de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van herkomst moet worden
medegedeeld — constateren dat de beoogde wĳze van
verhandeling van rechten van deelneming niet in overeenstemming is met de in artikel 44, lid 1, en artikel 45
bedoelde bepalingen.
6.
In geval van wĳziging van de inhoud van een van
de overeenkomstig lid 2, onder b), c) of d), verstrekte
gegevens, stelt de beheermaatschappĳ de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en van de lidstaat
van ontvangst schriftelĳk van de desbetreffende wĳziging
in kennis, zulks ten minste één maand voor de toepassing van de wĳziging, opdat de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat van herkomst zich overeenkomstig lid 3,
en de bevoegde autoriteiten van het land van ontvangst
zich overeenkomstig lid 4, over de wĳziging kunnen
uitspreken.
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7.
Eventuele wĳzigingen in de gegevens waarvan
overeenkomstig lid 3, eerste alinea, mededeling is
gedaan, worden door de autoriteiten van de lidstaat van
herkomst aan de autoriteiten van de lidstaat van
ontvangst gemeld.
Artikel 6 ter
1.
Elke beheermaatschappĳ die voor de eerste maal
door middel van het vrĳ verrichten van diensten haar
werkzaamheden op het grondgebied van een andere
lidstaat wil uitoefenen, stelt de bevoegde autoriteiten van
haar lidstaat van herkomst in kennis van:
a) de lidstaat op het grondgebied waarvan de beheermaatschappĳ voornemens is werkzaamheden uit te
oefenen;
b) een programma van werkzaamheden waarin de activiteiten en de diensten zoals bedoeld in artikel 5,
leden 2 en 3, worden vermeld.
2.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst doen aan de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van ontvangst mededeling van de in lid 1
bedoelde kennisgeving, zulks binnen een termĳn van een
maand te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving.
Tevens doen zĳ mededeling van gegevens betreffende
van toepassing zĳnde garantiestelsels die gericht zĳn op
de bescherming van de belegger.
3.
De beheermaatschappĳ kan dan met haar werkzaamheden in de lidstaat van ontvangst aanvangen
onverminderd artikel 46.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst
doen in voorkomend geval, zodra zĳ de in lid 1
bedoelde kennisgeving hebben ontvangen, aan de
beheermaatschappĳ mededeling van de voorwaarden —
met inbegrip van de gedragsregels die bĳ het in artikel
5, lid 3, genoemde portefeuillebeheer, het verstrekken
van beleggingsadviesdiensten en de bewaarneming in
acht moeten worden genomen — waaraan de beheermaatschappĳ om redenen van algemeen belang in de
lidstaat van ontvangst moet voldoen.
4.
In geval van wĳziging van de inhoud van de overeenkomstig lid 1, onder b), gemelde inlichtingen, geeft
de beheermaatschappĳ aan de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van herkomst en van de lidstaat van
ontvangst schriftelĳk kennis van deze wĳziging voordat
zĳ wordt doorgevoerd, opdat de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat van ontvangst in voorkomend geval aan
de beheermaatschappĳ mededeling kunnen doen van
eventuele wĳzigingen in of aanvullingen op de overeenkomstig lid 3 verstrekte gegevens.
5.
Een beheermaatschappĳ is eveneens aan de in dit
artikel vastgestelde kennisgevingsprocedure onderworpen
ingeval zĳ een derde opdracht geeft de rechten van deelneming in een lidstaat van ontvangst te verhandelen.
Artikel 6 quater
1.
De lidstaten van ontvangst kunnen voor statistische
doeleinden verlangen dat elke beheermaatschappĳ die
een bĳkantoor op hun grondgebied heeft, aan hun
bevoegde autoriteiten een periodiek verslag over de op
hun grondgebied verrichte werkzaamheden doet
toekomen.
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2.
Voor de uitoefening van de krachtens deze richtlĳn
op hen rustende verantwoordelĳkheden mogen de
lidstaten van ontvangst van de bĳkantoren van beheermaatschappĳen dezelfde gegevens verlangen als zĳ voor
dat doel van hun eigen nationale beheermaatschappĳen
verlangen.
De lidstaten van ontvangst mogen van beheermaatschappĳen die op hun grondgebied in het kader van vrĳe
dienstverlening werkzaam zĳn, de nodige gegevens
verlangen voor het toezicht op de naleving door deze
maatschappĳen van de op hen van toepassing zĳnde
normen van de lidstaat van ontvangst; van de beheermaatschappĳen mogen echter niet méér gegevens
worden verlangd dan deze lidstaten voor het toezicht op
de naleving van diezelfde normen verlangen van de
aldaar gevestigde beheermaatschappĳen.
3.
Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
ontvangst constateren dat een beheermaatschappĳ die op
het grondgebied van hun lidstaat een bĳkantoor heeft of
diensten verricht, niet de wettelĳke of bestuursrechtelĳke
bepalingen naleeft welke in die lidstaat zĳn vastgesteld
ter uitvoering van de bepalingen van deze richtlĳn die
een bevoegdheid van de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van ontvangst inhouden, eisen zĳ dat de
betrokken beheermaatschappĳ een eind maakt aan deze
onregelmatige situatie.
4.
Indien de betrokken beheermaatschappĳ niet het
nodige doet, stellen de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van ontvangst de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van herkomst daarvan in kennis. Deze laatste
treffen zo spoedig mogelĳk alle passende maatregelen
om te bewerkstelligen dat de betrokken beheermaatschappĳ een eind maakt aan deze onregelmatige situatie.
Van de strekking van deze maatregelen wordt mededeling gedaan aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van ontvangst.
5.
Indien de beheermaatschappĳ, in weerwil van de
aldus door de lidstaat van herkomst getroffen maatregelen, of omdat deze maatregelen ontoereikend zĳn of
de lidstaat geen maatregelen treft, inbreuk blĳft plegen
op de in lid 2 bedoelde, in de lidstaat van ontvangst
geldende wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen, kan
de lidstaat van ontvangst, na de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis te
hebben gesteld, passende maatregelen treffen om verdere
onregelmatigheden te voorkomen of te bestraffen; indien
nodig kan hĳ deze beheermaatschappĳ beletten op zĳn
grondgebied nieuwe transacties te verrichten. De
lidstaten dragen er zorg voor dat de voor die maatregelen vereiste stukken op hun grondgebied aan de
beheermaatschappĳen kunnen worden betekend.
6.
Bovenstaande bepalingen laten de bevoegdheid van
de lidstaten van ontvangst onverlet om passende maatregelen te treffen ter voorkoming of bestraffing van
handelingen op hun grondgebied die in strĳd zĳn met
de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen die zĳ om
redenen van algemeen belang hebben vastgesteld. Onder
andere kunnen zĳ een inbreukplegende beheermaatschappĳ beletten nieuwe transacties op hun grondgebied
te verrichten.
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7.
Elke ter uitvoering van de leden 4, 5 of 6
genomen maatregel die sancties of beperkingen van de
werkzaamheden van een beheermaatschappĳ behelst,
moet naar behoren met redenen worden omkleed en
aan de betrokken beheermaatschappĳ worden medegedeeld. Tegen elke maatregel van die aard staat in de
lidstaat die de maatregel heeft genomen, beroep open bĳ
de rechter.
8.
Alvorens de in de leden 3, 4 of 5 bedoelde procedure toe te passen, kunnen de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van ontvangst in spoedeisende gevallen de
conservatoire maatregelen treffen die noodzakelĳk zĳn
ter bescherming van de belangen van de beleggers en
andere personen voor wie diensten worden verricht. De
Commissie en de bevoegde autoriteiten van de overige
betrokken lidstaten moeten zo spoedig mogelĳk van die
maatregelen op de hoogte worden gesteld.
De Commissie kan, na raadpleging van de bevoegde
autoriteiten van de belanghebbende lidstaten, besluiten
dat de betrokken lidstaat deze maatregelen moet
wĳzigen of intrekken.
9.
Ingeval de vergunning wordt ingetrokken, worden
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst
daarvan in kennis gesteld en nemen zĳ passende maatregelen om de betrokken beheermaatschappĳ te beletten
op hun grondgebied nieuwe transacties te verrichten en
om de belangen van de beleggers te vrĳwaren. Om de
twee jaar brengt de Commissie over deze gevallen
verslag uit aan het bĳ artikel 53 ingestelde Contactcomité.
10.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van
het aantal en de aard van de gevallen waarin overeenkomstig artikel 6 bis een weigering is uitgesproken of
waarin overeenkomstig lid 5 maatregelen zĳn genomen.
Om de twee jaar brengt de Commissie over deze
gevallen verslag uit aan het bĳ artikel 53 ingestelde
Contactcomité (*).
(*) PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22.”;
4. vóór artikel 7 wordt het volgende ingevoegd:
„AFDELING III bis

Verplichtingen betreffende de bewaarder”;
5. de titel van afdeling IV en artikel 12 worden vervangen
door:
„AFDELING IV

Verplichtingen betreffende beleggingsmaatschappĳen
Titel A
Voorwaarden voor toegang tot de werkzaamheden
Artikel 12
De toegang tot de werkzaamheden van beleggingsmaatschappĳen wordt afhankelĳk gesteld van een voorafgaande officiële vergunning die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst wordt verleend.
De lidstaten bepalen welke rechtsvorm een beleggingsmaatschappĳ moet aannemen.”;
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6. na artikel 13 worden de volgende artikelen ingevoegd:
„Artikel 13 bis
1.
Onverminderd andere in het nationale recht
vervatte algemeen toepasselĳke voorwaarden, verlenen de
bevoegde autoriteiten geen vergunning aan een beleggingsmaatschappĳ die geen beheermaatschappĳ heeft
aangewezen, tenzĳ de beleggingsmaatschappĳ beschikt
over een toereikend aanvangskapitaal van ten minste
300 000 EUR.
Wanneer een beleggingsmaatschappĳ geen beheermaatschappĳ met een vergunning heeft aangewezen, is
bovendien krachtens deze richtlĳn het volgende van
toepassing:
— de vergunning wordt niet verleend tenzĳ de vergunningsaanvraag vergezeld gaat van een programma
van werkzaamheden waarin onder andere de organisatiestructuur van de beleggingsmaatschappĳ wordt
vermeld;
— de bestuurders van de beleggingsmaatschappĳ staan
als voldoende betrouwbaar bekend en beschikken
over voldoende ervaring, ook met betrekking tot het
type werkzaamheden dat door de beleggingsmaatschappĳ wordt verricht. Te dien einde moeten de
identiteit van de bestuurders van de beleggingsmaatschappĳ, alsmede iedere vervanging van deze
bestuurders onmiddellĳk aan de bevoegde autoriteiten
worden gemeld. Over het dagelĳks beleid van een
beleggingsmaatschappĳ moet worden besloten door
ten minste twee personen die aan deze voorwaarden
voldoen. Onder bestuurders worden degenen verstaan
die krachtens de wet of statuten de beleggingsmaatschapppĳ vertegenwoordigen of feitelĳk het beleid
van de beleggingsmaatschappĳ bepalen;
— wanneer nauwe banden bestaan tussen de beleggingsmaatschappĳ en andere natuurlĳke of rechtspersonen,
verlenen de bevoegde autoriteiten bovendien slechts
vergunning indien deze banden de juiste uitoefening
van hun toezichthoudende taken niet belemmeren.
De bevoegde autoriteiten weigeren ook de vergunning
indien de wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen van
een derde land die van toepassing zĳn op een of meer
natuurlĳke of rechtspersonen met wie de beleggingsmaatschappĳ nauwe banden heeft, of moeilĳkheden in
verband met de toepassing van die bepalingen, een
belemmering vormen voor de effectieve uitoefening van
hun toezichthoudende taken.
De bevoegde autoriteiten verlangen van beleggingsmaatschappĳen dat zĳ hen de informatie verstrekken die zĳ
nodig hebben.
2.
De aanvrager wordt er binnen zes maanden na de
indiening van een volledige aanvraag van in kennis
gesteld of de vergunning toegekend dan wel geweigerd
is. Weigering van een vergunning wordt met redenen
omkleed.
3.
Wanneer de vergunning wordt verleend, mag de
beleggingsmaatschappĳ onmiddellĳk haar werkzaamheden aanvangen.
4.
De bevoegde autoriteiten mogen de vergunning die
aan een onder deze richtlĳn vallende beleggingsmaat-

L 41/29

schappĳ is verleend, slechts intrekken indien deze maatschappĳ:
a) binnen een termĳn van 12 maanden geen gebruik
maakt van de vergunning, uitdrukkelĳk te kennen
heeft gegeven geen gebruik van de vergunning te
zullen maken of de onder het toepassingsgebied van
deze richtlĳn vallende activiteit gedurende een periode
van meer dan 6 maanden heeft gestaakt, tenzĳ de
betrokken lidstaat voorschrĳft dat in die gevallen de
vergunning vervalt;
b) de vergunning heeft verkregen door middel van valse
verklaringen of op enige andere onregelmatige wĳze;
c) niet meer voldoet aan de voorwaarden waarop de
vergunning is verleend;
d) de bĳ deze richtlĳn vastgestelde bepalingen in
ernstige mate en/of systematisch heeft overtreden, of
e) in een van de overige gevallen verkeert waarvoor de
nationale voorschriften in intrekking voorzien.
Titel B
Uitoefeningsvoorwaarden
Artikel 13 ter
De artikelen 5 octies en 5 nonies zĳn van toepassing op
beleggingsmaatschappĳen die geen beheermaatschappĳ
hebben aangewezen die beschikt over een krachtens
deze richtlĳn verleende vergunning. Voor de toepassing
van dit artikel wordt „beheermaatschappĳ” gelezen als
„beleggingsmaatschappĳ”.
Beleggingsmaatschappĳen mogen alleen de activa van
hun eigen portefeuille beheren en mogen in geen geval
lastgevingen in ontvangst nemen om namens derden
activa te beheren.
Artikel 13 quater
Elke lidstaat stelt prudentiële regels op die doorlopend
moeten worden nageleefd door beleggingsmaatschappĳen
die geen beheermaatschappĳ hebben aangewezen welke
beschikt over een krachtens deze richtlĳn verleende
vergunning.
Mede in het licht van de aard van de beleggingsmaatschappĳ schrĳven de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van herkomst met name voor dat de beleggingsmaatschappĳ moet beschikken over een goede administratieve en boekhoudkundige organisatie, controle- en
beveiligingsvoorzieningen op het gebied van de elektronische informatieverwerking en adequate interne controleprocedures, met inbegrip van met name regels voor
persoonlĳke transacties van de eigen medewerkers en
voor het aanhouden of beheren van beleggingen in
financiële instrumenten met het oog op het beleggen
van het eigen vermogen, die onder meer waarborgen dat
elke transactie waarbĳ het fonds betrokken is, kan
worden gereconstrueerd wat betreft de oorsprong ervan,
de betrokken partĳen, de aard ervan, de tĳd en de plaats
waar die transactie heeft plaatsgevonden, en dat de
activa van de beleggingsmaatschappĳ overeenkomstig het
fondsreglement of de statuten en de vigerende wettelĳke
bepalingen worden belegd.”;
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7. vóór artikel 14 wordt de volgende tekst ingevoegd:
„AFDELING IV bis

Verplichtingen betreffende de bewaarder”;
8. artikel 27, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
De beleggingsmaatschappĳ, en de beheermaatschappĳ voor elk door haar beheerd beleggingsfonds, is
verplicht tot openbaarmaking van:
— een vereenvoudigd prospectus,
— een volledig prospectus,
— een jaarverslag per boekjaar,
— en een halfjaarlĳks verslag over de eerste zes
maanden van het boekjaar.”;
9. artikel 28 wordt vervangen door:
„Artikel 28
1.
In zowel het vereenvoudigd als het volledig prospectus moeten de gegevens zĳn opgenomen die voor
de beleggers noodzakelĳk zĳn om zich een verantwoord
oordeel te kunnen vormen over de hun aangeboden
belegging en vooral de daaraan verbonden risico's. Het
volledig prospectus moet een duidelĳke en gemakkelĳk
te begrĳpen toelichting bevatten inzake het risicoprofiel
van het fonds, ongeacht de instrumenten waarin wordt
belegd.
2.
Het volledig prospectus bevat ten minste de gegevens die in bĳlage I, schema A, bĳ deze richtlĳn zĳn
opgenomen, voorzover deze informatie niet voorkomt in
het fondsreglement of de statuten, die overeenkomstig
artikel 29, lid 1, bĳ het volledige prospectus dienen te
worden gevoegd.
3.
Het vereenvoudigd prospectus bevat, in beknopte
vorm, de kerngegevens die in bĳlage I, schema C, bĳ
deze richtlĳn zĳn opgenomen. Het prospectus is zodanig
vormgegeven en geschreven dat het door de gemiddelde
belegger gemakkelĳk te begrĳpen is. De lidstaten kunnen
toestaan dat het vereenvoudigd prospectus als verwĳderbaar bĳvoegsel aan het volledig prospectus is gehecht.
Het vereenvoudigd prospectus kan als verkoopinstrument
worden gebruikt dat bestemd is om in alle lidstaten
zonder wĳzigingen, afgezien van vertaling, te worden
gebruikt. De lidstaten mogen derhalve niet verlangen dat
andere bescheiden of aanvullende informatie worden
overgelegd.
4.
Het volledig en het vereenvoudigd prospectus
kunnen de vorm aannemen van een schriftelĳk document of van een andere door de bevoegde autoriteiten
toegestane duurzame informatiedrager met een gelĳkwaardige juridische status.
5.
Het jaarverslag moet een balans of een vermogensstaat bevatten, een uitgesplitste rekening van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar, een verslag over de
activiteiten van het verstreken boekjaar en de overige
informatie die in het bĳ deze richtlĳn gevoegde schema
B is opgenomen, alsmede alle van belang zĳnde gegevens aan de hand waarvan de beleggers zich met kennis
van zaken een oordeel kunnen vormen over de ontwikkeling van de werkzaamheden en over de resultaten van
de icbe.
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6.
Het halfjaarlĳks verslag moet ten minste de gegevens bevatten die in de hoofdstukken I tot en met IV
van het bĳ deze richtlĳn gevoegde schema B zĳn opgenomen; wanneer een icbe interimdividend heeft uitgekeerd of voornemens is dat te doen, moeten in de
kwantitatieve gegevens het resultaat na belasting over de
verslagperiode en het uitgekeerde of voorgestelde interimdividend worden vermeld.”;
10. artikel 29 wordt vervangen door:
„Artikel 29
1.
Het fondsreglement of de statuten van de beleggingsmaatschappĳ maken een integrerend bestanddeel uit
van het volledig prospectus waarbĳ zĳ moeten worden
gevoegd.
2.
De in lid 1 bedoelde bescheiden behoeven echter
niet bĳ het volledig prospectus te worden gevoegd
indien de deelnemer ervan in kennis wordt gesteld dat
hĳ op zĳn verzoek die bescheiden kan verkrĳgen, dan
wel kan vernemen waar deze in elke lidstaat waar de
rechten van deelneming worden aangeboden, ter inzage
liggen.”;
11. artikel 30 wordt vervangen door:
„Artikel 30
De in het vereenvoudigd en het volledig prospectus
opgenomen gegevens van wezenlĳk belang moeten
regelmatig worden bĳgewerkt.”;
12. artikel 32 wordt vervangen door:
„Artikel 32
De icbe's moeten hun vereenvoudigde en volledige prospectussen en de wĳzigingen daarvan, almede hun jaaren halfjaarlĳkse verslagen aan de bevoegde autoriteiten
toezenden.”;
13. artikel 33 wordt vervangen door:
„Artikel 33
1.
Het vereenvoudigd prospectus moet vóór het
aangaan van de overeenkomst kosteloos aan de inschrĳvers worden aangeboden.
Bovendien moeten inschrĳvers het volledig prospectus,
alsmede het laatst gepubliceerde jaar- en halfjaarlĳkse
verslag, op verzoek kosteloos kunnen verkrĳgen.
2.
De jaar- en halfjaarlĳkse verslagen worden op
verzoek kosteloos aan de deelnemers verstrekt.
3.
De jaar- en halfjaarlĳkse verslagen moeten door het
publiek kunnen worden ingezien op de plaatsen of met
behulp van andere door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde middelen die in het volledig en het vereenvoudigd prospectus zĳn vermeld.”;
14. artikel 35 wordt vervangen door:
„Artikel 35
In alle reclame waarin rechten van deelneming in een
icbe te koop worden aangeboden, moet het bestaan van
prospectussen worden vermeld, alsmede de plaatsen
waar zĳ voor het publiek verkrĳgbaar zĳn of de wĳze
waarop zĳ voor het publiek toegankelĳk zĳn.”;
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15. artikel 46 wordt vervangen door:
„Artikel 46
Indien een icbe voornemens is haar rechten van deelneming te verhandelen in een andere lidstaat dan die waar
zĳ gevestigd is, moet zĳ de bevoegde autoriteiten van
die andere lidstaat daarvan vooraf in kennis stellen. Aan
deze autoriteiten moet zĳ tegelĳkertĳd de volgende
stukken voorleggen:
— een verklaring van de bevoegde autoriteiten dat zĳ
voldoet aan de in deze richtlĳn gestelde voorwaarden,
— haar fondsreglement of haar statuten,
— haar volledig en haar vereenvoudigd prospectus,
— in voorkomend geval haar laatste jaarverslag en haar
daaropvolgende halfjaarlĳkse verslag, en
— nadere gegevens over de beoogde wĳze van verhandeling van haar rechten van deelneming in deze
andere lidstaat.
De beleggingsmaatschappĳ of beheermaatschappĳ kan
twee maanden na deze mededeling overgaan tot de
verhandeling van haar rechten van deelneming in deze
andere lidstaat, tenzĳ de autoriteiten van de betrokken
lidstaat vóór het verstrĳken van de termĳn van twee
maanden in een met redenen omkleed besluit constateren dat de beoogde wĳze van verhandeling van
rechten van deelneming niet in overeenstemming is met
de in artikel 44, lid 1, en artikel 45 bedoelde bepalingen.”;
16. artikel 47 wordt vervangen door:
„Artikel 47
Indien een icbe haar rechten van deelneming verhandelt
in een andere lidstaat dan die waarin zĳ gevestigd is,
moet zĳ in die lidstaat volgens dezelfde regels als die
welke in de lidstaat van herkomst gelden, het volledig
en het vereenvoudigd prospectus, de jaar- en halfjaarlĳkse verslagen en de overige in de artikelen 29 en 30
bedoelde gegevens verspreiden.
Deze bescheiden moeten verstrekt worden in de officiële
taal of in één van de officiële talen van de lidstaat van
ontvangst, dan wel in een taal die door de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd.”;
17. na artikel 52 worden de volgende artikelen ingevoegd:
„Artikel 52 bis
1.
Ingeval beheermaatschappĳen via het verrichten
van diensten of door vestiging van bĳkantoren in een of
meer lidstaten van ontvangst werkzaam zĳn, werken de
bevoegde lidstaten van alle betrokken lidstaten nauw
samen.
Zĳ verstrekken elkaar op verzoek alle gegevens betreffende de bedrĳfsleiding en de eigenaars van deze beheermaatschappĳen welke het toezicht kunnen vergemakkelĳken, alsmede alle informatie die de controle op deze
maatschappĳen kan ondersteunen. Met name werken de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst
samen teneinde de ontvangst door de bevoegde autori-
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teiten van de lidstaat van ontvangst van de in artikel 6
quater, lid 2, bedoelde gegevens te waarborgen.
2.
Voorzover zulks voor de uitoefening van hun
toezichthoudende bevoegdheden noodzakelĳk mocht
blĳken, wordt door de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van ontvangst aan de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van herkomst mededeling gedaan van alle
krachtens artikel 6 quater, lid 6, door de lidstaat van
ontvangst getroffen maatregelen die sancties jegens een
beheermaatschappĳ of beperkingen van de activiteiten
van een beheermaatschappĳ behelzen.
Artikel 52 ter
1.
De lidstaten van ontvangst dragen er zorg voor
dat, wanneer een beheermaatschappĳ waaraan in een
andere lidstaat vergunning is verleend, in de lidstaat van
ontvangst haar werkzaamheden uitoefent door middel
van een bĳkantoor, de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van herkomst van de beheermaatschappĳ, na de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst
daarvan in kennis te hebben gesteld, zelf of via een
gevolmachtigde de in artikel 52 bis bedoelde gegevens
ter plaatse kunnen verifiëren.
2.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst van de beheermaatschappĳ kunnen ook de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van
de beheermaatschappĳ verzoeken om deze verificatie uit
te voeren. De autoriteiten die een zodanig verzoek
hebben ontvangen, moeten hieraan binnen het kader
van hun bevoegdheden gevolg geven, hetzĳ door de
verificatie zelf te verrichten, hetzĳ door de verzoekende
autoriteiten toestemming te verlenen om de verificatie te
verrichten, hetzĳ door toe te staan dat de verificatie
wordt verricht door een accountant of deskundige.
3.
Dit artikel laat het recht onverlet van de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst om op hun
grondgebied gevestigde bĳkantoren ter plaatse te verifiëren teneinde de verantwoordelĳkheden uit te oefenen
die uit hoofde van deze richtlĳn op hen rusten.”;
18. de bĳlage van Richtlĳn 85/611/EEG wordt genummerd
als bĳlage I;
19. schema A van bĳlage I wordt als volgt gewĳzigd:
1. in de kolom „Gegevens betreffende de beleggingsmaatschappĳ” wordt na punt 1.2 de volgende tekst
ingevoegd:
„1.3. Indien het om een beleggingsmaatschappĳ met
verschillende beleggingscompartimenten gaat,
vermelding van de compartimenten.”;
2. in de kolom „Gegevens betreffende de beleggingsmaatschappĳ” wordt in punt 1.13 de volgende zin
ingevoegd:
„Indien het om een beleggingsmaatschappĳ met
verschillende beleggingscompartimenten gaat, inlichtingen over de wĳze waarop een deelnemer van het
ene naar het andere compartiment kan overstappen
en over de kosten die hiervoor in rekening worden
gebracht.”;
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3. na punt 4 worden de volgende punten 5 en 6 toegevoegd:
„5. Overige beleggingsgegevens
5.1. In het verleden door de unit trust/het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappĳ
behaald rendement (indien van toepassing)
— deze informatie mag in het prospectus
staan of als aanhangsel worden bĳgevoegd.
5.2. Profiel van het type belegger tot wie de unit
trust/het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappĳ zich richt.
6. Bedrĳfsgegevens
6.1. Eventuele uitgaven of kosten die niet vallen
onder de in punt 1.17 genoemde lasten,
waarbĳ een onderscheid wordt gemaakt
tussen die welke ten laste komen van de
deelnemer en die welke ten laste komen van
het vermogen van de unit trust/het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappĳ.”;
20. bĳlage I bĳ deze richtlĳn wordt toegevoegd aan bĳlage I
bĳ Richtlĳn 85/611/EEG;
21. bĳlage II bĳ deze richtlĳn wordt toegevoegd aan bĳlage
II bĳ Richtlĳn 85/611/EEG.
Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 2
1.
Aan de in artikel 1, punt 2, van Richtlĳn 93/22/EEG
bedoelde beleggingsondernemingen die uitsluitend een
vergunning hebben gekregen om de in deel A, punt 3, en
deel C, punten 1 en 6, van de bĳlage bĳ Richtlĳn 93/
22/EEG bedoelde diensten te verrichten, kan krachtens deze
richtlĳn vergunning worden verleend om unit trusts/beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappĳen te beheren en de
benaming „beheermaatschappĳ” te voeren. Deze beleggingsondernemingen moeten dan wel afstand doen van de krachtens Richtlĳn 93/22/EEG verkregen vergunning.
2.
Beheermaatschappĳen die reeds vóór 13 februari 2004
krachtens Richtlĳn 85/611/EEG over een toelating beschikten
om in hun lidstaat van herkomst icbe's in de vorm van unit
trusts/beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappĳen te
beheren, worden geacht over een vergunning krachtens deze
richtlĳn te beschikken wanneer volgens de in deze lidstaat
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vigerende wetgeving de toegang tot werkzaamheden van
deze aard onderworpen is aan voorwaarden die gelĳkwaardig
zĳn aan die welke in de artikelen 5 bis en 5 ter zĳn
vermeld.
3.
Andere dan de in lid 2 bedoelde beheermaatschappĳen
die reeds vóór 13 februari 2004 over een toelating
beschikten, mogen hun werkzaamheden voortzetten, mits zĳ
vóór 13 februari 2007 op grond van de voorschriften van
hun lidstaat van herkomst een vergunning verkrĳgen tot
voortzetting van deze werkzaamheden overeenkomstig de ter
uitvoering van deze richtlĳn aangenomen bepalingen.
Alleen de verlening van deze vergunning biedt deze beheermaatschappĳen de mogelĳkheid aanspraak te maken op
toepassing van de bepalingen van deze richtlĳn op het
gebied van de vrĳheid van vestiging en van het vrĳ
verrichten van diensten.
Artikel 3
De lidstaten nemen uiterlĳk op 13 augustus 2003 de nodige
wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen aan om aan deze
richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
De lidstaten passen deze bepalingen uiterlĳk op 13 februari
2004 toe.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 4
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 5
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor der Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

M. ARIAS CAÑETE
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BĲLAGE I
„SCHEMA C
Inhoud van het vereenvoudigd prospectus
Korte voorstelling van de icbe
— oprichtingsdatum van de unit trust/het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappĳ en vermelding van de lidstaat
waar de statutaire zetel van de unit trust/het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappĳ haar statutaire zetel heeft
— bĳ icbe's met verschillende beleggingscompartimenten, vermelding van deze omstandigheid
— beheermaatschappĳ (indien van toepassing)
— verwachte bestaansduur (indien van toepassing)
— bewaarder
— accountants
— financiële groep (bv. een bank) die de icbe aanbiedt.
Beleggingsgegevens
— korte omschrĳving van het doel van de icbe
— het beleggingsbeleid van de unit trust/het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappĳ en een korte beoordeling van
het risicoprofiel van het fonds (indien van toepassing, met inbegrip van informatie overeenkomstig artikel 24 bis en
per beleggingscompartiment)
— in het verleden door de unit trust/het beleggingsfonds/beleggingsmaatschappĳ behaald rendement (indien van toepassing) en een waarschuwing dat dit geen indicator is voor het rendement in de toekomst - deze informatie mag in het
prospectus staan of als aanhangsel worden bĳgevoegd
— profiel van het type belegger tot wie de unit trust/het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappĳ zich richt.
Bedrĳfsinformatie
— belastingregime
— toetredings- en uittredingsprovisies
— eventuele andere uitgaven of kosten, waarbĳ een onderscheid wordt gemaakt tussen die welke ten laste komen van de
deelnemer en die welke ten laste komen van het vermogen van de unit trust/het beleggingsfonds of de beleggingsmaatschappĳ.
Commerciële informatie
— hoe de rechten van deelneming kunnen worden verworven
— hoe de rechten van deelneming kunnen worden verkocht
— bĳ icbe's met verschillende beleggingscompartimenten, hoe van het ene naar het andere beleggingscompartiment kan
worden overgestapt en welke kosten hiervoor worden aangerekend
— wanneer en hoe dividenden van rechten van deelneming of aandelen van icbe's (indien van toepassing) worden
uitgekeerd
— met welke regelmaat, waar en hoe de prĳzen worden bekendgemaakt of beschikbaar worden gesteld.
Aanvullende informatie
— verklaring dat het volledig prospectus, de jaar- en halfjaarlĳkse verslagen op verzoek kosteloos verkrĳgbaar zĳn vóór
en na het sluiten van de overeenkomst
— bevoegde autoriteit
— vermelding van een contactpunt (persoon/afdeling, wanneer bereikbaar enz.) waar indien nodig aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen
— datum van publicatie van het prospectus.”
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BĲLAGE II
„BĲLAGE II
Taken die deel uitmaken van het beheer van collectieve beleggingsportefeuilles:
— Beheer van beleggingen
— Administratie:
a) uitvoeren van de wettelĳk verplichte en voor het fondsbeheer vereiste werkzaamheden op het gebied van de
verslaglegging
b) verzoeken om inlichtingen van cliënten
c) waardering en prĳsstelling (met inbegrip van belastingaangiften)
d) toezien op de naleving van de regelgeving
e) bĳhouden van een deelnemersregister
f) bestemming van de inkomsten
g) uitgifte en inkoop van rechten van deelneming
h) afwikkeling van contracten (met inbegrip van de verzending van deelbewĳzen)
i) bĳhouden van bescheiden
— Verkoop”
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RICHTLĲN 2001/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 21 januari 2002
tot wĳziging van Richtlĳn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(icbe's), betreffende beleggingen van icbe's
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2,

verhandelbaar papier over middellange termĳn en bankaccepten.
(5)

Het is dienstig dat het begrip gereglementeerde markten
in deze richtlĳn overeenstemt met dat in Richtlĳn 93/
22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het
verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in
effecten (5).

(6)

Het is wenselĳk een icbe toe te staan haar activa te
beleggen in rechten van deelneming in icbe's en/of
andere instellingen voor collectieve belegging van het
open-end-type die eveneens met toepassing van het
beginsel van de risicospreiding in de in deze richtlĳn
genoemde liquide financiële activa beleggen. De icbe's of
andere instellingen voor collectieve belegging waarin een
icbe belegt, moeten eveneens aan effectief toezicht
onderworpen zĳn.

(7)

De mogelĳkheden voor een icbe om te beleggen in icbe's
en/of andere instellingen voor collectieve belegging
moeten tot ontwikkeling kunnen komen. Daarom moet
worden gegarandeerd dat die beleggingsactiviteiten geen
afbreuk doen aan de bescherming van de belegger. Het
verruimen van de mogelĳkheden voor icbe's om te
beleggen in de rechten van deelneming van andere icbe's
en/of instellingen voor collectieve belegging vergt dat
voorschriften worden opgenomen betreffende kwantitatieve begrenzingen, informatieverstrekking en het voorkomen van het cascadeverschĳnsel.

(8)

Gezien de ontwikkelingen op de markten en de
voltooiing van de economische en monetaire unie is het
wenselĳk icbe's toe te staan in bankdeposito's te
beleggen. Teneinde een adequate liquiditeit van beleggingen in deposito's te waarborgen, dienen deze deposito's onmiddellĳk opeisbaar of opvraagbaar te zĳn. Indien
de deposito's worden aangehouden bĳ een kredietinstelling met statutaire zetel in een derde land, dient de
kredietinstelling onderworpen te zĳn aan bedrĳfseconomische voorschriften gelĳkwaardig aan die welke in het
Gemeenschapsrecht zĳn vastgesteld.

(9)

Afgezien van het geval waarin een icbe overeenkomstig
haar fondsreglement of statuten in bankdeposito's
belegt, kan het noodzakelĳk zĳn alle icbe's toe te staan
accessoir ook liquide middelen, zoals onmiddellĳk
opvraagbare bankdeposito's, te houden. Het accessoir
houden van dergelĳke liquide middelen kan in bĳvoorbeeld de volgende gevallen gerechtvaardigd zĳn: om
lopende of onvoorziene betalingen te kunnen uitvoeren;
bĳ verkopen, gedurende de termĳn die noodzakelĳk is
om de liquide middelen te herbeleggen in effecten, geldmarktinstrumenten en/of andere in deze richtlĳn

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

Het toepassingsgebied van Richtlĳn 85/611/EEG van de
Raad (4) was oorspronkelĳk beperkt tot instellingen voor
collectieve belegging van het open-end-type die hun
rechten van deelneming aan het publiek in de Gemeenschap te koop aanbieden en waarvan het uitsluitende
doel is te beleggen in effecten (icbe's). In de preambule
van Richtlĳn 85/611/EEG wordt gesteld dat voor instellingen voor collectieve beleggingen die buiten het
toepassingsgebied van de richtlĳn vallen, de coördinatie
in een later stadium zal plaatsvinden.

(2)

Gezien de marktontwikkelingen is het wenselĳk het
beleggingsdoel van icbe's zodanig uit te breiden dat zĳ
ook in andere financiële activa dan effecten mogen
beleggen, mits deze voldoende liquide zĳn. De financiële
instrumenten die de icbe's als beleggingen in hun activaportefeuille mogen opnemen, worden opgesomd in deze
richtlĳn. De belegging van een portefeuille volgens een
index is een beheerstechniek.

(3)

De in deze richtlĳn opgenomen definitie van effecten is
alleen geldig voor deze richtlĳn en laat de diverse definities die in de nationale wetgevingen voor andere, zoals
fiscale doeleinden, gehanteerd worden, geheel onverlet.
Aandelen en andere met aandelen gelĳk te stellen waardepapieren die zĳn uitgegeven door instellingen zoals
„building societies” en „industrial and provident societies” en die in de praktĳk alleen kunnen worden overgedragen door inkoop door de uitgevende instelling,
worden bĳgevolg niet door deze definitie bestreken.

(4)

Onder geldmarktinstrumenten worden de categorieën
verhandelbare instrumenten verstaan die gewoonlĳk niet
op gereglementeerde markten worden verhandeld maar
waarin op de geldmarkt wordt gehandeld, zoals bĳvoorbeeld schatkistcertificaten, kortlopend papier van lokale
overheden, depositocertificaten, commercial paper,

(1) PB C 280 van 9.9.1998, blz. 6, en PB C 311 E van 31.10.2000,
blz. 302.
(2) PB C 116 van 28.4.1999, blz. 44.
3
( ) Advies uitgebracht door het Europees Parlement op 17 februari
2000 (PB C 339 van 29.11.2000, blz. 220), gemeenschappelĳk
standpunt van de Raad van 5 juni 2001 (PB C 297 van
23.10.2001, blz. 35), besluit van het Europees Parlement van 23
oktober 2001 en besluit van de Raad van 4 december 2001.
4
( ) PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
290 van 17.11.2000, blz. 27).

(5) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 2000/64/EG.
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bedoelde financiële activa; wanneer vanwege ongunstige
marktomstandigheden, niet langer dan strikt noodzakelĳk is, het verrichten van beleggingen in effecten, geldmarktinstrumenten en andere financiële activa dient te
worden opgeschort.
(10)

Om redenen in verband met het prudentieel toezicht
moeten icbe's een buitensporige concentratie vermĳden
in beleggingen waardoor een tegenpartĳrisico zou
worden aangegaan jegens één en dezelfde instelling of
jegens instellingen die tot dezelfde groep behoren.

(11)

Het moet icbe's uitdrukkelĳk worden toegestaan om, als
onderdeel van hun algemene beleggingsbeleid en/of voor
risicodekkingsdoeleinden, om een vooropgesteld financieel doel of het in het prospectus vermelde risicoprofiel
te bereiken, in financiële derivaten te beleggen. Ter wille
van de bescherming van de belegger is het noodzakelĳk
het maximale potentiële risico met betrekking tot afgeleide instrumenten zodanig te beperken dat dit risico de
totale nettowaarde van de portefeuille van de icbe niet
overschrĳdt; teneinde steeds zicht te hebben op de uit
derivatentransacties voortvloeiende risico's en verplichtingen en de naleving van de beleggingsbegrenzingen te
toetsen, moeten deze risico's en verplichtingen doorlopend worden geëvalueerd en bewaakt. Ten slotte moeten
de icbe's, om bescherming van de belegger door middel
van informatieverstrekking te garanderen, de strategieën,
technieken en beleggingsbeperkingen met betrekking tot
hun derivatentransacties beschrĳven.

(12)

(13)

(14)

(15)

Ten aanzien van OTC-derivaten moeten aanvullende
eisen worden gesteld wat betreft de kwaliteit van de
tegenpartĳen en instrumenten, alsook met betrekking tot
de liquiditeit en de doorlopende evaluatie van de positie.
Met deze aanvullende eisen wordt beoogd de bescherming van de belegger op een adequaat niveau te
brengen, dat vrĳwel evenwaardig is aan het beschermingsniveau dat beleggers genieten wanneer zĳ derivaten verwerven waarin op gereglementeerde markten
wordt gehandeld.
Derivatentransacties mogen in geen geval worden
gebruikt om de in deze richtlĳn neergelegde beginselen
en voorschriften te omzeilen. Wat OTC-derivaten
betreft, moeten aanvullende risicospreidingsregels gelden
voor risico's jegens één en dezelfde tegenpartĳ of groep
tegenpartĳen.
Sommige technieken voor portefeuillebeheer door instellingen voor collectieve belegging die overwegend in
aandelen en/of in obligaties beleggen, zĳn gebaseerd op
het reconstrueren van aandelenindexen en/of obligatieindexen. Het is wenselĳk icbe's toe te staan welbekende
en erkende aandelenindexen en/of obligatie-indexen te
reconstrueren; derhalve kan het noodzakelĳk zĳn
soepeler risicospreidingsregels vast te stellen voor icbe's
die met dat doel in aandelen en/of obligaties beleggen.
Instellingen voor collectieve belegging die onder het
toepassingsgebied van deze richtlĳn vallen, mogen niet
voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de
collectieve belegging van uit het publiek aangetrokken
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gelden overeenkomstig de voorschriften van deze
richtlĳn. In de in deze richtlĳn aangegeven gevallen is
het een icbe alleen toegestaan dochterondernemingen te
hebben wanneer deze nodig zĳn om namens de icbe
effectief bepaalde, eveneens in deze richtlĳn omschreven
werkzaamheden te verrichten. Het is nodig een effectief
toezicht op icbe's te garanderen; het mag een icbe
derhalve alleen worden toegestaan een dochteronderneming in een derde land op te richten in de gevallen en
onder de voorwaarden die in deze richtlĳn zĳn
omschreven. De algemene verplichting om uitsluitend te
handelen in het belang van de houders van rechten van
deelneming, en met name het streven naar een grotere
kostenefficiëntie, machtigen een icbe geenszins tot het
nemen van maatregelen die een belemmering kunnen
vormen voor een effectieve uitoefening van de toezichthoudende taken door de bevoegde autoriteiten.
(16)

Aangezien ervoor dient te worden gezorgd dat de
rechten van deelneming van een breder scala aan instellingen voor collectieve belegging vrĳ over de grenzen
heen verhandelbaar zĳn terwĳl de belegger een eenvormige minimumbescherming wordt geboden, is de vaststelling van een bindende Gemeenschapsrichtlĳn waarin
de overeengekomen minimumnormen zĳn opgenomen
de enige methode om de beoogde doelstellingen te
bereiken. Deze richtlĳn brengt alleen de minimaal
vereiste harmonisatie tot stand en gaat overeenkomstig
artikel 5, derde alinea, van het Verdrag niet verder dan
nodig is om de beoogde doelstellingen te verwezenlĳken.

(17)

De voor de uitvoering van deze richtlĳn noodzakelĳke
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 (1).

(18)

De Commissie kan te gelegener tĳd overwegen codificatie voor te stellen na aanneming van de voorstellen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlĳn 85/611/EEG wordt als volgt gewĳzigd:
1. in artikel 1, lid 2, wordt het eerste streepje vervangen
door:
„— waarvan het uitsluitende doel is de collectieve belegging in effecten en/of in andere in artikel 19, lid 1,
bedoelde liquide financiële activa van uit het publiek
aangetrokken kapitaal, met toepassing van het
beginsel van risicospreiding; en”
2. aan artikel 1 worden de volgende leden toegevoegd:
„8.
Voor de toepassing van deze richtlĳn wordt onder
„effecten” verstaan:
— aandelen en andere met aandelen gelĳk te stellen waardepapieren („aandelen”);
— obligaties en andere schuldinstrumenten („obligaties”);
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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— alle andere verhandelbare waardepapieren waarmee
dergelĳke effecten via inschrĳving of omruiling kunnen
worden verworven,

andere icbe's of andere instellingen voor collectieve belegging; en/of

met uitsluiting van de in artikel 21 bedoelde technieken en
instrumenten.

f) deposito's bĳ kredietinstellingen die onmiddellĳk
opeisbaar zĳn of kunnen worden opgevraagd, en die
binnen een periode van ten hoogste twaalf maanden
vervallen, mits de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat gevestigd is, of, indien de
statutaire zetel van de kredietinstelling in een derde
land gelegen is, mits deze instelling onderworpen is
aan bedrĳfseconomische voorschriften die naar het
oordeel van de voor de icbe bevoegde autoriteiten
gelĳkwaardig zĳn aan die welke in het Gemeenschapsrecht zĳn vastgesteld; en/of

9.
Voor de toepassing van deze richtlĳn wordt onder
„geldmarktinstrumenten” verstaan: instrumenten die
gewoonlĳk op de geldmarkt verhandeld worden, liquide
zĳn en waarvan de waarde te allen tĳde nauwkeurig kan
worden vastgesteld.”;
3. artikel 19, lid 1, onder a), wordt vervangen door:
„a) effecten en geldmarktinstrumenten die zĳn toegelaten
tot of worden verhandeld op een gereglementeerde
markt in de zin van artikel 1, lid 13, van Richtlĳn
93/22/EEG; en/of”;
4. in artikel 19, lid 1, onder b) en c), wordt na „effecten”
ingevoegd: „en geldmarktinstrumenten”;
5. artikel 19, lid 1, wordt als volgt gewĳzigd:
— aan het einde van punt d) wordt „en/of” toegevoegd;
— het volgende punt wordt toegevoegd:

g) financiële derivaten, met inbegrip van gelĳkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, die op een onder a), b) of c)
bedoelde gereglementeerde markt worden verhandeld; en/of financiële derivaten die buiten de beurs
(over-the-counter) worden verhandeld („OTC-derivaten”), mits:
— de onderliggende activa bestaan uit onder dit lid
vallende instrumenten, financiële indexen, rentetarieven, wisselkoersen of valuta's, waarin de
icbe krachtens de in haar fondsreglement of
statuten omschreven beleggingsdoelstellingen
gemachtigd is te beleggen;

„e) rechten van deelneming van overeenkomstig deze
richtlĳn toegelaten icbe's en/of andere instellingen
voor collectieve belegging in de zin van artikel 1,
lid 2, eerste en tweede streepje, ongeacht of die al
dan niet in een lidstaat gevestigd zĳn, mits:

— de wederpartĳen bĳ transacties in OTC-derivaten aan prudentieel toezicht onderworpen
instellingen zĳn en behoren tot de categorieën
die door de voor de icbe's bevoegde autoriteiten
zĳn erkend, en

— die andere instellingen voor collectieve belegging zĳn toegelaten overeenkomstig wetten
waardoor zĳ worden onderworpen aan toezicht
dat naar het oordeel van de voor de icbe's
bevoegde autoriteiten gelĳkwaardig is aan het
toezicht waarin het Gemeenschapsrecht voorziet, en mits de samenwerking tussen de autoriteiten genoegzaam is gewaarborgd;

— de OTC-derivaten onderworpen zĳn aan
betrouwbare en verifieerbare dagelĳkse waardering en te allen tĳde tegen hun waarde in het
economisch verkeer op initiatief van de icbe's
kunnen worden verkocht, te gelde gemaakt of
afgesloten door een compenserende transactie;
en/of

— het niveau van bescherming van de deelnemers
in de andere instellingen voor collectieve belegging gelĳkwaardig is aan dat van deelnemers in
een icbe, en in het bĳzonder mits de regels
inzake scheiding van de activa, opnemen en
verstrekken van leningen en verkopen van
effecten en geldmarktinstrumenten vanuit een
ongedekte positie gelĳkwaardig zĳn aan de
voorschriften van deze richtlĳn;

h) geldmarktinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld en die vallen
onder artikel 1, lid 9, indien de emissie of de emittent van deze instrumenten zelf aan regelgeving is
onderworpen met het oog op de bescherming van
beleggers en spaargelden, en op voorwaarde dat zĳ:

— over de activiteiten van de andere instellingen
voor collectieve belegging halfjaarlĳks en jaarlĳks wordt gerapporteerd, zodat een evaluatie
kan worden gemaakt van activa en passiva,
inkomsten en bedrĳfsvoering tĳdens de verslagperiode;
— de icbe of de andere instellingen voor collectieve belegging, waarvan de verwerving wordt
overwogen, volgens hun reglement of statuten
in totaal maximaal 10 % van hun eigen activa
mogen beleggen in rechten van deelneming van

— worden uitgegeven of gegarandeerd door een
centrale, regionale of plaatselĳke overheid, de
centrale bank van een lidstaat, de Europese
Centrale Bank, de Europese Unie of de Europese
Investeringsbank, een derde staat of, bĳ een
federale staat, door een van de deelstaten van de
federatie, dan wel door een internationale
publiekrechtelĳke instelling waarin een of meer
lidstaten deelnemen; of
— worden uitgegeven door ondernemingen
waarvan effecten worden verhandeld op gereglementeerde markten als bedoeld onder a), b) of
c); of
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— worden uitgegeven of gegarandeerd door een
instelling die aan bedrĳfseconomisch toezicht is
onderworpen volgens criteria die door het
Gemeenschapsrecht zĳn vastgesteld, of door een
instelling die onderworpen is en voldoet aan
bedrĳfseconomische voorschriften die naar het
oordeel van de bevoegde autoriteiten ten minste
even stringent zĳn als die welke in het Gemeenschapsrecht zĳn vastgesteld; of
— worden uitgegeven door andere instellingen die
behoren tot de categorieën die door de voor de
icbe bevoegde autoriteiten zĳn goedgekeurd,
mits voor de beleggingen in die instrumenten
een gelĳkwaardige bescherming van de belegger
geldt als is vastgelegd in het eerste, tweede en
derde streepje en mits de uitgevende instelling
een onderneming is waarvan het kapitaal en de
reserves ten minste 10 miljoen EUR bedragen
en die haar jaarrekeningen presenteert en publiceert overeenkomstig Richtlĳn 78/660/EEG (*),
een lichaam is dat binnen een groep ondernemingen waartoe een of meer ter beurze genoteerde ondernemingen behoren, specifiek
gericht is op de financiering van de groep, of
een lichaam is specifiek gericht op de financiering van effectiseringsinstrumenten waarvoor
een bankliquiditeitenlĳn bestaat.
(*) Vierde Richtlĳn 78/660/EEG van de Raad van 25
juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3,
sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (PB L
222 van 14.8.1978, blz. 11). Richtlĳn laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 1999/60/EG (PB L 162 van
26.6.1999, blz. 65).”;
6. in artikel 19, lid 2, onder a), wordt na „effecten” ingevoegd: „en geldmarktinstrumenten”;
7. artikel 19, lid 2, onder b), en artikel 19, lid 3, worden
geschrapt;
8. artikel 20 wordt geschrapt;
9. artikel 21 wordt vervangen door:
„Artikel 21
1.
De beheer- of beleggingsmaatschappĳ moet een
risicobeheerprocedure volgen waarmee zĳ te allen tĳde
het werkelĳke risico van de posities en het aandeel
daarvan in het totale risicoprofiel van de portefeuille kan
bewaken en meten; zĳ moet een procedure volgen voor
de accurate en onafhankelĳke evaluatie van de waarde
van OTC-derivaten. Zĳ moet de bevoegde autoriteiten
regelmatig en volgens de door deze te bepalen voorschriften voor elke door haar beheerde icbe mededeling
doen van de soorten financiële derivaten, de onderliggende risico's, de kwantitatieve begrenzingen en de
methodes die zĳn gekozen om de aan derivatentransacties verbonden risico's te ramen.
2.
De lidstaten kunnen icbe's toestaan technieken en
instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten toe te passen, onder de voorwaarden en
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binnen de grenzen die zĳ stellen, mits deze technieken
en instrumenten worden gebezigd met het oog op een
goed portefeuillebeheer. Wanneer dit het gebruik van
derivaten omvat, moeten genoemde voorwaarden en
grenzen in overeenstemming zĳn met de bepalingen van
deze richtlĳn.
De bedoelde technieken en instrumenten mogen er in
geen geval toe leiden dat de icbe afwĳkt van haar beleggingsdoelstellingen als vastgelegd in haar fondsreglement,
statuten of prospectus.
3.
Een icbe zorgt ervoor dat haar totale risico in derivaten de totale nettowaarde van haar portefeuille niet
overschrĳdt.
Voor de berekening van het risico worden de dagwaarde
van de onderliggende activa, het tegenpartĳrisico,
toekomstige marktbewegingen en de voor de liquidatie
van de posities beschikbare tĳd in aanmerking genomen.
Dit geldt ook met betrekking tot de volgende alinea's.
Een icbe mag in het kader van haar beleggingsbeleid en
binnen de in artikel 22, lid 5, gestelde begrenzingen
beleggen in financiële derivaten, mits het risico met
betrekking tot de onderliggende activa in totaal niet de
in artikel 22 gestelde beleggingsbegrenzingen overschrĳdt. De lidstaten mogen toestaan dat, indien een
icbe in op een index gebaseerde derivaten belegt, die
beleggingen niet voor de toepassing van de in artikel 22
bepaalde bovengrens behoeven te worden samengeteld.
Wanneer een effect of een geldmarktinstrument een
derivaat omvat, moet dat derivaat in aanmerking worden
genomen voor de naleving van de in dit artikel gestelde
eisen.
4.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlĳk op 13
februari 2004 volledig in kennis van hun regelgeving en
alle latere wĳzigingen daarvan betreffende de methodes
voor de berekening van de risico's als bedoeld in lid 3,
met inbegrip van het tegenpartĳrisico bĳ transacties met
OTC-derivaten. De Commissie stelt de overige lidstaten
in kennis van deze gegevens. Over deze gegevens wordt
overeenkomstig de procedure van artikel 53, lid 4, in
het contactcomité van gedachten gewisseld.”;
10. artikel 22 wordt vervangen door:
„Artikel 22
1.
Een icbe mag niet meer dan 5 % van de waarde
van haar eigen activa beleggen in effecten of geldmarktinstrumenten, die door eenzelfde uitgevende instelling
worden uitgegeven. Een icbe mag niet meer dan 20 %
van de waarde van haar eigen activa beleggen in deposito's bĳ één en dezelfde instelling.
Het wederpartĳrisico van de icbe bĳ een transactie met
OTC-derivaten mag niet meer bedragen dan:
— 10 % van de waarde van haar eigen activa, wanneer
de tegenpartĳ een kredietinstelling is als bedoeld in
artikel 19, lid 1, onder f), of
— 5 % van de waarde van haar eigen activa, in de
overige gevallen.
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2.
De lidstaten kunnen de in de eerste zin van lid 1
gestelde begrenzing van 5 % verhogen tot ten hoogste
10 %. De totale waarde van de effecten en geldmarktinstrumenten die de icbe houdt in uitgevende instellingen
waarin zĳ elk voor meer dan 5 % van de waarde van
haar eigen activa belegt, mag evenwel niet meer
bedragen dan 40 % van de waarde van de activa van de
icbe. Deze begrenzing is niet van toepassing op deposito's en transacties met OTC-derivaten met financiële
instellingen die aan prudentieel toezicht onderworpen
zĳn.
Onverminderd de in lid 1 bepaalde individuele begrenzingen, mag een icbe met betrekking tot één en dezelfde
instelling ten hoogste 20 % van haar eigen activa
beleggen in een combinatie met:
— effecten of geldmarktinstrumenten die zĳn uitgegeven
door die instelling,
— deposito's bĳ die instelling, en/of
— risico's uit transacties in OTC-derivaten met betrekking tot die instelling.
3.
De lidstaten mogen de in de eerste zin van lid 1
gestelde begrenzing van 5 % verhogen tot ten hoogste
35 % indien de effecten of geldmarktinstrumenten
worden uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat,
zĳn territoriale publiekrechtelĳke lichamen door een
derde staat of een internationale publiekrechtelĳke instelling waarin een of meer lidstaten deelnemen.
4.
De lidstaten mogen de in de eerste zin van lid 1
gestelde begrenzing van 5 % tot ten hoogste 25 %
verhogen in geval van bepaalde obligaties die worden
uitgegeven door een kredietinstelling waarvan de statutaire zetel in een lidstaat gevestigd is en die wettelĳk is
onderworpen aan speciaal overheidstoezicht ter bescherming van obligatiehouders. Met name moeten de uit de
uitgifte van die obligaties verkregen bedragen overeenkomstig de wet worden belegd in activa die, gedurende
de gehele looptĳd van de obligaties, de aan de obligaties
verbonden vorderingen kunnen dekken en die, in geval
de uitgevende instelling in gebreke blĳft, bĳ voorrang
zullen worden gebruikt voor de aflossing van de
hoofdsom en de betaling van de lopende rente.
Wanneer een icbe meer dan 5 % van haar activa belegt
in de in de eerste alinea bedoelde obligaties en die obligaties door één en dezelfde uitgevende instelling zĳn
uitgegeven, mag de totale waarde van die beleggingen
niet meer dan 80 % van de waarde van de activa van de
icbe bedragen.
De lidstaten delen de Commissie de lĳst mede van de
categorieën van bovenbedoelde obligaties, samen met
een lĳst van de categorieën uitgevende instellingen die
krachtens de wet en de in de eerste alinea genoemde
voorschriften inzake toezicht, bevoegd zĳn obligaties uit
te geven die aan de bovengenoemde criteria voldoen. Bĳ
deze lĳsten wordt een nota gevoegd waarin de juridische
aard van de geboden garanties wordt toegelicht. De
Commissie stelt de overige lidstaten onmiddellĳk in
kennis van deze gegevens, zo nodig voorzien van haar
opmerkingen, en stelt de gegevens ter beschikking van
het publiek. Over deze mededeling kan overeenkomstig
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de procedure van artikel 53, lid 4, in het contactcomité
van gedachten worden gewisseld.
5.
De in de leden 3 en 4 bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten worden niet in aanmerking genomen
voor de toepassing van de in lid 2 bedoelde begrenzing
van 40 %.
De in de leden 1, 2, 3 en 4 gestelde begrenzingen
mogen niet worden gecumuleerd; bĳgevolg mogen de,
overeenkomstig de leden 1, 2, 3 en 4 verrichte beleggingen in door één en dezelfde instelling uitgegeven
effecten of geldmarktinstrumenten, dan wel in deposito's
bĳ of derivaten van die instelling, in geen geval samen
meer dan 35 % van de activa van de icbe bedragen.
Voor de berekening van de in dit artikel gestelde
begrenzingen worden ondernemingen die tot één groep
worden gerekend voor de opstelling van geconsolideerde
jaarrekeningen, overeenkomstig Richtlĳn 83/349/EEG (*)
of andere erkende internationale financiële verslagleggingsregels, voor de berekening van de in dit artikel
gestelde begrenzing als één en dezelfde instelling
beschouwd.
De lidstaten mogen toestaan dat beleggingen in effecten
en geldmarktinstrumenten bĳ één en dezelfde groep
worden gecumuleerd tot ten hoogste 20 %.
(*) Zevende Richtlĳn 83/349/EEG van de Raad van 13
juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub
g), van het Verdrag betreffende de geconsolideerde
jaarrekening (PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1).
Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ de Toetredingsakte
van 1994.”;
11. het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 22 bis
1.
Onverminderd de in artikel 25 gestelde begrenzingen kunnen de lidstaten de in artikel 22 vastgestelde
begrenzingen voor beleggingen in aandelen en/of obligaties van één en dezelfde uitgevende instelling verhogen
tot ten hoogste 20 % wanneer in het fondsreglement of
de statuten van de icbe is bepaald dat het beleggingsbeleid van de icbe erop gericht is de samenstelling van een
bepaalde aandelen- of obligatie-index te volgen, mits
deze index door de voor de icbe's bevoegde autoriteiten
is erkend op de volgende gronden:
— de samenstelling van de index is voldoende gediversifieerd;
— de index is voldoende representatief voor de markt
waarop hĳ betrekking heeft;
— de index wordt op passende wĳze bekendgemaakt.
2.
De lidstaten kunnen de in lid 1 gestelde begrenzing verhogen tot ten hoogste 35 % indien dat door
uitzonderlĳke marktomstandigheden gerechtvaardigd
blĳkt, met name op gereglementeerde markten waar
bepaalde effecten of geldmarktinstrumenten een sterk
overheersende positie innemen. Tot die bovengrens mag
slechts worden belegd in de effecten van één uitgevende
instelling.”;
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12. in artikel 23, lid 1, wordt na „effecten” ingevoegd: „en
geldmarktinstrumenten”;
13. artikel 24 wordt vervangen door:
„Artikel 24
1.
Een icbe mag rechten van deelneming in icbe's
en/of andere in artikel 19, lid 1, onder e), genoemde
instellingen voor collectieve belegging verwerven, mits
niet voor meer dan 10 % van de waarde van haar activa
in rechten van deelneming in één en dezelfde icbe of
andere instelling voor collectieve belegging wordt belegd.
De lidstaten kunnen de begrenzing verhogen tot ten
hoogste 20 %.
2.
De beleggingen in rechten van deelneming in
andere instellingen voor collectieve belegging dan icbe's
mogen in totaal niet meer bedragen dan 30 % van de
activa van de icbe.
De lidstaten kunnen toestaan dat indien een icbe rechten
van deelneming heeft verworven in icbe's en/of andere
instellingen voor collectieve belegging, de activa van de
desbetreffende icbe's of andere instellingen voor collectieve belegging niet behoeven te worden gecombineerd
met de in artikel 22 vastgestelde bovengrenzen.
3.
Indien een icbe belegt in rechten van deelneming
in andere icbe's en/of andere instellingen voor collectieve
belegging die rechtstreeks of door machtiging beheerd
worden door dezelfde beheermaatschappĳ of door een
onderneming waarmee de beheermaatschappĳ via
gemeenschappelĳke bedrĳfsvoering of gemeenschappelĳke zeggenschapsuitoefening of door een aanmerkelĳke
rechtstreekse of middellĳke deelneming verbonden is,
mag de beheermaatschappĳ of de andere onderneming
geen kosten in rekening brengen voor inschrĳving of
aflossing ten aanzien van beleggingen van de icbe in
rechten van deelneming in die andere icbe's en/of andere
instellingen voor collectieve belegging.
Een icbe die een aanmerkelĳk deel van haar activa
belegt in andere icbe's en/of andere instellingen voor
collectieve belegging, moet in haar prospectus vermelden
wat het maximumniveau is van de beheersprovisies die
gedragen worden door de betrokken icbe en de andere
icbe's en/of instellingen voor collectieve belegging waarin
zĳ voornemens is te beleggen. Zĳ vermeldt in haar jaarverslag het maximumpercentage van de beheerskosten
voor zowel de icbe zelf als de icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging waarin ze belegt.”;
14. het volgende artikel wordt toegevoegd:
„Artikel 24 bis
1.
Het prospectus vermeldt de categorieën financiële
activa waarin de icbe mag beleggen. Tevens vermeldt het
of de icbe derivatentransacties mag verrichten; zo ja, dan
wordt duidelĳk vermeld of dat gebruik van derivaten
mag dienen voor risicodekking dan wel ter verwezenlĳking van beleggingsdoelstellingen, alsmede het mogelĳke
effect van het gebruik van derivaten op het risicoprofiel.
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2.
Belegt een icbe voornamelĳk in een van de in
artikel 19 gedefinieerde categorieën activa, met uitzondering van effecten en geldmarktinstrumenten, of volgt zĳ
een aandelen- of obligatie-index overeenkomstig artikel
22 bis, dan moet in haar prospectus en indien nodig in
ander reclamemateriaal duidelĳk de aandacht worden
gevestigd op haar beleggingsbeleid.
3.
Indien de liquidatiewaarde van een icbe als gevolg
van de samenstelling van de portefeuille of de beheerstechnieken die gebruikt mogen worden, vermoedelĳk
een hoge volatiliteit zal hebben, wordt dat kenmerk van
de icbe duidelĳk vermeld in het prospectus en indien
nodig in al het andere reclamemateriaal.
4.
Op verzoek van een belegger moet de beheermaatschappĳ ook aanvullende gegevens verstrekken betreffende de kwantitatieve begrenzingen die van toepassing
zĳn in het risicobeheer van de icbe, de daartoe gekozen
methodes en de recente ontwikkeling van de risico's en
rendementen van de voornaamste categorieën instrumenten.”;
15. in artikel 25, lid 2, wordt:
1. het derde streepje vervangen door:
„— 25 % van de rechten van deelneming in één
zelfde icbe en/of andere instelling voor collectieve
belegging in de zin van artikel 1, lid 2, eerste en
tweede streepje”,
2. het volgende streepje toegevoegd:
„— 10 % van geldmarktinstrumenten van één zelfde
uitgevende instelling.”;
16. in artikel 25, lid 2, wordt de tweede zin vervangen
door:
„De in het tweede, derde en vierde streepje genoemde
begrenzingen behoeven niet in acht te worden genomen
indien het brutobedrag van de obligaties of de geldmarktinstrumenten, of het nettobedrag van de uitgegeven effecten op het tĳdstip van verwerving niet kan
worden berekend.”;
17. in artikel 25, lid 3, onder a), b) en c), wordt na
„effecten” ingevoegd: „en geldmarktinstrumenten”.
18. artikel 25, lid 3, onder e), wordt vervangen door:
„e) aandelen gehouden door een beleggingsmaatschappĳ,
of door beleggingsmaatschappĳen, in het kapitaal
van dochterondernemingen die uitsluitend te haren
of te hunnen behoeve enkel bepaalde beheers-,
advies- of verhandelingswerkzaamheden verrichten in
het land waar de dochteronderneming is gevestigd,
met het oog op de inkoop van rechten van deelneming op verzoek van houders.”;
19. artikel 26, lid 1 wordt vervangen door:
„1.
De in deze afdeling gestelde begrenzingen
behoeven door de icbe's niet te worden nageleefd bĳ de
uitoefening van voorkeurrechten die verbonden zĳn aan
effecten of geldmarktinstrumenten die deel uitmaken van
hun activa.

13.2.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Mits zĳ erop toezien dat het beginsel van de risicospreiding in acht wordt genomen, kunnen de lidstaten aan
recent toegelaten icbe's toestaan van het bepaalde in de
artikelen 22, 22 bis, 23 en 24 af te wĳken gedurende
een periode van zes maanden volgende op de datum
waarop zĳ zĳn toegelaten.”;
20. artikel 41, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Lid 1 belet bovengenoemde instellingen niet om
niet volgestorte effecten, geldmarkt-instrumenten of
andere in artikel 19, lid 1, onder e), g) en h), bedoelde
financiële instrumenten te verwerven.”;
21. artikel 42 wordt vervangen door:
„Artikel 42
Verkopen vanuit een ongedekte positie met betrekking
tot effecten, geldmarktinstrumenten of andere in artikel
19, lid 1, onder e), g) en h), bedoelde financiële instrumenten mogen niet worden verricht door:
— beleggingsmaatschappĳen;
— beheermaatschappĳen of bewaarders, optredend voor
rekening van beleggingsfondsen.”;
22. na artikel 53 wordt het volgende artikel ingevoegd:
„Artikel 53 bis
1.
Behalve voor het vervullen van de in artikel 53, lid
1, opgesomde taken kan het contactcomité eveneens
vergaderen als een regelgevend comité in de zin van
artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van de Raad (*) om
de Commissie bĳ te staan in verband met de technische
wĳzigingen die op de hierna genoemde punten in deze
richtlĳn moeten worden aangebracht:
— verduidelĳking van de definities om overal in de
Gemeenschap een eenvormige toepassing van de
richtlĳn te waarborgen;
— aanpassing van de terminologie en formulering van
de definities aan latere voorschriften inzake icbe's en
aanverwante zaken.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing,
met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
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.

(*) PB L 184 de 17.7.1999, p. 23).”.

Artikel 2
1.
Uiterlĳk op 13 februari 2005 legt de Commissie de
Raad en het Europees Parlement een verslag voor over de
toepassing van de gewĳzigde Richtlĳn 85/611/EEG en zo
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nodig voorstellen tot wĳziging ervan. Het verslag behandelt
met name:
a) hoe de interne markt voor icbe's kan worden verdiept en
verbreed, in het bĳzonder met betrekking tot grensoverschrĳdende marketing van icbe's (inclusief fondsen voor
rekening van derden), het functioneren van het paspoort
voor beheermaatschappĳen, het functioneren van het
vereenvoudigde prospectus als voorlichtings- en marketinginstrument, de herziening van de reikwĳdte van nevenactiviteiten en de mogelĳkheden voor een betere samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in verband
met de gezamenlĳke interpretatie en toepassing van de
richtlĳn;
b) de mate waarin de richtlĳn van toepassing is op verschillende soorten producten (zoals institutionele fondsen,
onroerendgoedfondsen, master-feeder funds, hedge funds);
met name wordt in de studie onderzocht wat de omvang
van de markt voor dergelĳke fondsen is, welke regelgeving in voorkomend geval van toepassing is in de
lidstaten en of deze fondsen verder moeten worden
geharmoniseerd;
c) hoe de fondsen zĳn opgezet, inclusief de delegatieregels
en -praktĳken en de verhouding tussen fondsbeheerder en
bewaarder;
d) de beleggingsregels voor icbe's, bĳvoorbeeld het gebruik
van derivaten en andere instrumenten en technieken in
verband met beleggingen in effecten, de regelgeving
inzake indexfondsen, de regelgeving inzake geldmarktinstrumenten,
de
regelgeving
inzake
„fonds-infonds”-beleggingen alsmede de diverse beleggingsbegrenzingen;
e) de concurrentieverhouding tussen fondsen die door een
beheermaatschappĳ worden beheerd en beleggingsmaatschappĳen onder „zelfbeheer”.
Bĳ de voorbereiding van haar verslag raadpleegt de
Commissie zoveel mogelĳk de betrokken bedrĳfstakken
alsmede consumentenorganisaties en toezichthoudende
instanties.
2.
De lidstaten mogen de op de datum van inwerkingtreding van deze richtlĳn bestaande icbe's geen langere termĳn
dan 60 maanden na de datum in kwestie toekennen om aan
de nieuwe nationale wetgeving te voldoen.

Artikel 3
De lidstaten nemen uiterlĳk op 13 augustus 2003 de nodige
wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen aan om aan deze
richtlĳn te voldoen. De lidstaten stellen de Commissie
daarvan onverwĳld in kennis.
Deze bepalingen treden uiterlĳk op 13 februari 2004 in
werking.
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.

13.2.2002
Artikel 5

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2002.

Artikel 4

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

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

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

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

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 2002
houdende wĳziging van Richtlĳn 92/33/EEG tot verlenging van de periode waarin mag worden
afgeweken van de voorwaarden voor invoer van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
uit derde landen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 427)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/111/EG)
komstig artikel 16, lid 2, van Richtlĳn 92/33/EEG, van
voorwaarden die gelĳkwaardig zĳn aan die welke gelden
voor soortgelĳke communautaire producten.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 92/33/EEG van de Raad van 28 april 1992
betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en
plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 1999/29/EG van de
Commissie (2), en met name op artikel 16, lid 2, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 16, lid 1, van Richtlĳn 92/33/EEG
moet de Commissie besluiten of teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad,
die in een derde land zĳn geproduceerd en dezelfde
garanties bieden inzake verplichtingen van de leverancier, identiteit, kenmerken, fytosanitaire aspecten,
substraat, verpakking, voorschriften met betrekking tot
inspectie, waarmerking en plombering, in al deze
opzichten gelĳkwaardig zĳn aan teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad,
die in de Gemeenschap zĳn geproduceerd en aan de
eisen en voorschriften van die richtlĳn voldoen.

(2)

In dit stadium kan de Commissie evenwel ten aanzien
van geen enkel derde land een dergelĳk besluit nemen
omdat er momenteel onvoldoende informatie over de in
derde landen geldende voorwaarden beschikbaar is.

(3)

Om te voorkomen dat het normale handelspatroon
wordt verstoord, moet worden toegestaan dat lidstaten
die teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen,
met uitzondering van zaad, uit derde landen invoeren,
voor die invoer doorgaan met de toepassing, overeen-

(1) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 1.
(2) PB L 8 van 14.1.1999, blz. 29.

(4)

Bĳgevolg moet de termĳn voor de toepassing van de in
artikel 16, lid 2, eerste alinea, van Richtlĳn 92/33/EEG
vastgestelde afwĳking, die bĳ Beschikking 1999/29/EG
tot en met 31 december 2001 was verlengd, opnieuw
worden verlengd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In de eerste alinea van artikel 16, lid 2, van Richtlĳn 92/
33/EEG wordt „31 december 2001” vervangen door „31
december 2004”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 11 februari 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 2002
houdende wĳziging van Richtlĳn 92/34/EEG tot verlenging van de periode waarin mag worden
afgeweken van de voorwaarden voor invoer, uit derde landen, van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 428)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/112/EG)
Richtlĳn 92/34/EEG, van voorwaarden die gelĳkwaardig
zĳn aan die welke gelden voor soortgelĳke communautaire producten.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992
betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van
fruitgewassen alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt
worden gebruikt (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking 1999/
30/EG van de Commissie (2), en met name op artikel 16, lid 2,
tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 16, lid 1, van Richtlĳn 92/34/EEG
moet de Commissie besluiten of teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die in een derde land zĳn
geproduceerd en dezelfde garanties bieden inzake
verplichtingen van de leverancier, identiteit, kenmerken,
fytosanitaire aspecten, substraat, verpakking, voorschriften met betrekking tot inspectie, waarmerking en
plombering, in al deze opzichten gelĳkwaardig zĳn aan
teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die in
de Gemeenschap zĳn geproduceerd en aan de eisen en
voorschriften van die richtlĳn voldoen.

(2)

In dit stadium kan de Commissie evenwel ten aanzien
van geen enkel derde land een dergelĳk besluit nemen
omdat er momenteel onvoldoende informatie over de in
derde landen geldende voorwaarden beschikbaar is.

(3)

Om te voorkomen dat het normale handelspatroon
wordt verstoord, moet worden toegestaan dat lidstaten
die teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen uit
derde landen invoeren, voor die invoer doorgaan met de
toepassing, overeenkomstig artikel 16, lid 2, van

(1) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 10.
(2) PB L 8 van 14.1.1999, blz. 30.

(4)

Bĳgevolg moet de termĳn voor de toepassing van de in
artikel 16, lid 2, eerste alinea, van Richtlĳn 92/34/EEG
vastgestelde afwĳking, die bĳ Beschikking 1999/30/EG
tot en met 31 december 2001 was verlengd, opnieuw
worden verlengd.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten
en soorten fruit,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In de eerste alinea van artikel 16, lid 2, van Richtlĳn 92/
34/EEG wordt „31 december 2001” vervangen door „31
december 2004”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 11 februari 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

