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VERORDENING (EG) Nr. 57/2004 VAN DE RAAD
van 27 oktober 2003
tot wijziging van Besluit 2002/602/EGKS van de Commissie betreffende het beheer van bepaalde
beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(6)

De regering van de Russische Federatie heeft verzocht,
overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de overeenkomst,
om overdracht van 4 000 t van productgroep SB2 en
6 000 t van productgroep SB3 naar productgroep SA1a.

(7)

De partijen hebben op grond van proces-verbaal van
overeenkomst nr. 2 bij de bovengenoemde overeenkomst overleg geopend en zijn tot de conclusie gekomen
dat het toepassingsgebied van de overeenkomst moet
worden uitgebreid met de productgroepen SA5 en SA6,
voor welke uitbreiding een nieuwe overeenkomst zal
worden gesloten tot wijziging van de oude overeenkomst.

(8)

De Gemeenschap heeft de sluiting van de nieuwe overeenkomst goedgekeurd en de overeenkomst is op de dag
waarop zij werd ondertekend, in werking getreden (4).

(9)

Besluit 2002/602/EGKSvan de Commissie van 8 juli
2002 betreffende het beheer van bepaalde beperkingen
op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de
Russische Federatie (5) dient in verband met het verzoek
om overdracht, het verzoek om overboeking en de sluiting van de nieuwe overeenkomst te worden gewijzigd,

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

(2)

(3)

(4)

(5)

De overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking
waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds (1), is op
1 december 1997 in werking getreden.
In artikel 21 van de overeenkomst inzake partnerschap
en samenwerking is bepaald dat de handel in producten
die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen („EGKSproducten”) wordt geregeld bij de bepalingen van titel
III, met uitzondering van artikel 15 daarvan, en bij de
bepalingen van een overeenkomst.
De EGKS en de regering van de Russische Federatie
hebben op 9 juli 2002 een dergelijke overeenkomst
betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten gesloten (2), die namens de EGKS was goedgekeurd bij Besluit 2002/603/EGKS van de Commissie (3).
Het EGKS-Verdrag is op 23 juli 2002 vervallen. De
partijen kwamen bij artikel 10, lid 2, van de overeenkomst betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten overeen dat zij na die datum zou worden
voortgezet en dat alle rechten en verplichtingen die de
partijen bij deze overeenkomst zijn aangegaan, na het
vervallen van het EGKS-Verdrag gehandhaafd zouden
blijven.
De regering van de Russische Federatie heeft verzocht,
overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de huidige overeenkomst, om overboeking van bepaalde in 2002 niet
benutte hoeveelheden van de kwantitatieve maxima.
Voor de verschillende productgroepen is overboeking
van
de
volgende
hoeveelheden
toegestaan:
2 186 980 kg voor SA1, 10 802 830 kg voor SA1a,
4 200 000 kg voor SA2, 2 505 046 kg voor SA3, 0
voor SA4, 272 850 kg voor SB1, 4 200 000 voor SB2
en 11 550 000 voor SB3.

(1) PB L 327 van 28.11.1997, blz. 3.
(2) PB L 195 van 24.7.2002, blz. 55.
(3) PB L 195 van 24.7.2002, blz. 54.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2002/602/EGKS wordt als volgt gewijzigd:
1. Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze
verordening.
2. Bijlage IV wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij
deze verordening.
Artikel 2
Voor de invoer in de Gemeenschap van goederen die tot de
productgroepen SA5 en SA6 behoren en vergezeld gaan van
een toezichtdocument (6) dat is afgegeven vóór de datum
waarop deze verordening in werking treedt, is geen invoervergunning vereist zoals bedoeld in Besluit 2002/602/EGKS,
inzonderheid in artikel 2.
(4) Zie bladzijde 21 van dit Publicatieblad.
(5) PB L 195 van 24.7.2002, blz. 38.
(6) Afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 76/2002 van de
Commissie (PB L 16 van 18.1.2002, blz. 3). Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2385/2002 (PB L 358 van
31.12.2002, blz. 125).
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Artikel 3
De invoer van producten van oorsprong uit de Russische Federatie die tot de productgroepen SA5 en SA6
behoren, zoals vermeld in bijlage I, en die vanaf 1 januari 2003 in de Gemeenschap worden ingevoerd,
wordt afgeboekt op de overeenkomstige kwantitatieve maxima die in bijlage II voor het jaar 2003 zijn vastgesteld.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de tiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 27 oktober 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
A. MATTEOLI
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BIJLAGE I
„BIJLAGE I
SA. GEWALSTE
PLATTE PRODUCTEN
SA1. Breedband
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a. Warmgewalst
breedband voor het walsen
van plaat
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2. Zware plaat
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3. Andere gewalste
platte producten
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91

7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80
SA4. Gelegeerde
producten
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

SA5. Gelegeerde
kwartoplaat
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA6. Gelegeerde
koudgewalste en
beklede plaat
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7226 92 10
SB. LANGE
PRODUCTEN
SB1. Balken
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2. Walsdraad
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3. Andere lange
producten
7207 19 11
7207 19 14

7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00”
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BIJLAGE II
„BIJLAGE IV
KWANTITATIEVE MAXIMA
(in kg)
Product

2002

2003

2004

SA. Gewalste platte producten
SA1. Breedband

259 000 000

258 436 980

262 660 000

SA1a. Warmgewalst breedband voor het walsen van
plaat

485 000 000

517 932 830

509 550 000

SA2. Zware plaat

60 000 000

65 700 000

63 040 000

SA3. Andere gewalste platte producten

80 000 000

84 505 046

84 050 000

SA4. Gelegeerde producten

90 000 000

92 250 000

94 560 000

SA5. Gelegeerde kwartoplaat

—

20 000 000

20 500 000

SA6. Gelegeerde koudgewalste en beklede plaat

—

95 000 000

97 375 000

15 000 000

15 652 850

15 760 000

SB. Lange producten
SB1. Balken
SB2. Walsdraad
SB3. Andere lange producten
Aantekening
SA en SB zijn productcategorieën.
SA1 t/m SA6 en SB1 t/m SB3 zijn productgroepen.”

60 000 000

61 700 000

63 040 000

165 000 000

174 680 000

173 350 000
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VERORDENING (EG) Nr. 58/2004 VAN DE COMMISSIE
van 14 januari 2004
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. 1947/2002 (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 15 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 januari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 14 januari 2004 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 ( )

0702 00 00

052
204
999

90,0
38,4
64,2

0707 00 05

052
204
220
999

137,8
122,9
255,9
172,2

0709 90 70

052
204
999

116,7
63,0
89,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
421
999

53,3
49,1
67,3
39,3
23,8
33,9
44,5

0805 20 10

052
204
999

77,9
98,0
88,0

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

052
204
464
600
624
999

81,0
86,3
88,5
69,6
70,4
79,2

0805 50 10

052
600
999

74,3
70,8
72,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
800
999

39,9
120,1
93,1
72,6
131,2
91,4

0808 20 50

052
060
064
400
528
720
999

41,8
57,4
60,0
90,1
96,9
36,7
63,8

1

Forfaitaire invoerwaarde

(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. 59/2004 VAN DE COMMISSIE
van 14 januari 2004
betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bepaalde conserven van paddestoelen
voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2125/95 van de Commissie van
6 september 1995 betreffende de opening en de wijze van
beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen (1), en met name op artikel 6, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De hoeveelheden die op 2 en 5 januari 2004 zijn aangevraagd op grond van artikel 4, lid 1, onder a) en b), van
Verordening (EG) nr. 2125/95 overschrijden de beschikbare hoeveelheden. Derhalve moet worden bepaald in
hoeverre er certificaten kunnen worden afgegeven.
Als gevolg van de goedkeuring van Verordening (EG) nr.
2334/2003 van de Commissie van 30 december 2003
houdende afwijking voor 2004 van Verordening (EG) nr.
2125/95 betreffende de opening en de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen (2) en in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen,

Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de
Gemeenschap op 1 mei 2004, mag deze verordening
slechts van toepassing blijven tot en met 30 april 2004,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Invoercertificaten die op 2 en 5 januari 2004 op grond
van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2125/
95 zijn aangevraagd en waarvoor de aanvragen op 7 en 8
januari 2004 bij de Commissie zijn ingediend, worden afgegeven voor 100 % van de gevraagde hoeveelheid.
2. Invoercertificaten die op 2 en 5 januari 2004 op grond
van artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2125/
95 zijn aangevraagd en waarvoor de aanvragen op 7 en 8
januari 2004 bij de Commissie zijn ingediend, worden afgegeven voor 8,41 % van de gevraagde hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 januari 2004.
Zij is van toepassing tot en met 30 april 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 januari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 212 van 7.9.1995, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1142/2003 (PB L 160 van 28.6.2003, blz.
39).
2
( ) PB L 346 van 31.12.2003, blz. 15.
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VERORDENING (EG) Nr. 60/2004 VAN DE COMMISSIE
van 14 januari 2004
houdende overgangsmaatregelen in de sector suiker in verband met de toetreding van Tsjechië,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

bepaald van de basishoeveelheden voor isoglucose die
zijn vastgesteld voor de nieuwe lidstaten die isoglucose
produceren. Om voor isoglucose en suiker dezelfde
behandeling te garanderen dient het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 21 en 27 tot en met 31 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 in de nieuwe lidstaten evenwel
pas vanaf 1 juli 2004 van toepassing te zijn.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,
Gelet op de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus,
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

(4)

Voor de grondstoffenvoorziening van de suikerproducerende onderneming in Slovenië is bij de Toetredingsakte
een maximale behoefte van 19 585 t vastgesteld. Om de
voorziening van die onderneming met ruwe suiker voor
raffinage tussen 1 mei en 30 juni 2004 veilig te stellen
moet voor die periode een passend deel worden vastgesteld van de maximale behoefte.

(5)

Er bestaat een aanzienlijk risico dat de markten in de
sector suiker worden verstoord doordat voor speculatieve doeleinden producten in de nieuwe lidstaten
worden binnengebracht voordat deze zijn toegetreden.
Daarom dienen regelingen ter vergemakkelijking van de
overgang te worden getroffen om dergelijk speculatief
verkeer in het vooruitzicht van de toetreding van de
nieuwe lidstaten te voorkomen. In verband met de
toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland,
Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
zijn reeds soortgelijke regelingen voor het handelsverkeer van landbouwproducten getroffen bij Verordening
(EG) nr. 1972/2003 (2). Wegens de bijzondere
kenmerken van de sector suiker zijn voor die sector
afzonderlijke regels nodig.

(6)

In bijlage IV, hoofdstuk 5, bij de Toetredingsakte is
bepaald dat goederen die op de toetredingsdatum onder
een van de verschillende schorsingsregelingen vallen, zijn
vrijgesteld van douanerechten wanneer zij in het vrije
verkeer worden gebracht, mits bepaalde voorwaarden
zijn vervuld. In de sector suiker bestaat echter een groot
risico dat deze mogelijkheid voor speculatieve doeleinden zal worden gebruikt. Bovendien zou dit de
marktdeelnemers in staat stellen tot het omzeilen van de
bij de onderhavige verordening vastgestelde verplichting
om de door de autoriteiten van de nieuwe lidstaten
bepaalde overtollige hoeveelheden suiker of isoglucose
op hun kosten van de markt weg te werken of om belastingen te betalen indien het bewijs van de wegwerking
van die hoeveelheden niet kan worden geleverd.
Producten waarvoor een dergelijk risico bestaat, moeten
daarom worden onderworpen aan de invoerrechten die
gelden op de datum waarop zij in het vrije verkeer
worden gebracht.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De productie- en handelsvoorschriften voor de suikermarkt die in Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de
Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1) zijn
opgenomen bij de Akte van Toetreding van Tsjechië,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta,
Polen, Slovenië en Slowakije (hierna „de Toetredingsakte”
genoemd), zullen van toepassing zijn met ingang van 1
mei 2004, dit is twee maanden vóór het verstrijken van
het verkoopseizoen 2003/2004. Daarom zijn overgangsmaatregelen nodig voor de overschakeling van de
productie- en handelsvoorschriften die gelden in
Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije,
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna „de nieuwe
lidstaten” genoemd), op die van Verordening (EG) nr.
1260/2001.
In het verkoopseizoen 2003/2004 zal de gehele suikerproductie van de nieuwe lidstaten in het kader van de
nationale regelingen worden geproduceerd en zal het
merendeel van hun productie worden afgezet vóór 1
mei 2004. Bijgevolg dienen de in de artikelen 2 tot en
met 6 en 10 tot en met 21 van Verordening (EG) nr.
1260/2001 opgenomen bepalingen inzake prijzen,
sectorale overeenkomsten en zelffinanciering niet vóór 1
juli 2004 te gelden. Doordat de regelingen betreffende
de zelffinanciering en de prijzen niet worden toegepast
op vóór 1 juli 2004 geproduceerde suiker, dienen de in
de artikelen 27 tot en met 31 van Verordening (EG) nr.
1260/2001 opgenomen uitvoerrestitutieregeling en de in
de artikelen 7, 8 en 9 van die verordening opgenomen
interventie- en productierestitutieregelingen niet vóór 1
juli 2004 te gelden.
In het geval van isoglucose verloopt de productie gelijkmatig en is zij afgestemd op de vraag en daarom moet
ter vergemakkelijking van de overgang en met het oog
op het evenwicht tussen productie en verbruik in de
uitgebreide Gemeenschap een passend deel worden

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij de Toetredingsakte.

(2) PB L 293 van 11.11.2003, blz. 3.
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Bovendien moeten in overeenstemming met de Toetredingsakte de voorraden suiker of isoglucose die de
normale overdrachthoeveelheid te boven gaan, op kosten
van de nieuwe lidstaten van de markt worden weggewerkt. De overtollige voorraden zullen door de
Commissie worden bepaald op basis van de ontwikkeling van handel, productie en verbruik in de nieuwe
lidstaten in de periode van 1 mei 2000 tot en met 30
april 2004. Bij deze procedure dient behalve met suiker
en isoglucose ook rekening te worden gehouden met
andere producten die een belangrijk suikerequivalentgehalte hebben, aangezien ook die producten mogelijke
doelwitten van speculatie zijn. Als de vastgestelde overtollige hoeveelheid suiker en isoglucose niet uiterlijk op
30 april 2005 van de communautaire markt wordt
weggewerkt, zal de betrokken nieuwe lidstaat financieel
aansprakelijk worden gesteld voor de desbetreffende
hoeveelheid. Het aan een nieuwe lidstaat in rekening te
brengen en in de Gemeenschapsbegroting te storten
bedrag in geval van niet-wegwerking van overtollige
voorraden dient de hoogste uitvoerrestitutie te zijn die in
de periode van 1 mei 2004 tot en met 30 april 2005
geldt.
Het is in het belang van zowel de nieuwe lidstaten als de
Gemeenschap dat de voorkeur wordt gegeven aan voorkoming van een opeenstapeling van overtollige voorraden en dat in elk geval degenen die zijn betrokken bij
omvangrijk speculatief handelsverkeer, kunnen worden
geïdentificeerd. Daartoe dienen de nieuwe lidstaten op 1
mei 2004 te beschikken over een systeem dat de identificatie mogelijk maakt van degenen die voor dergelijke
ontwikkelingen verantwoordelijk zijn.
Ten behoeve van de vaststelling van de overtollige voorraden en de wegwerking van de vastgestelde overtollige
voorraden dienen de nieuwe lidstaten de Commissie in
het bezit te stellen van de meest recente statistieken over
de handel in en de productie en het verbruik van de
betrokken producten en over de bewijzen dat de vastgestelde overtollige voorraden binnen de gestelde termijn
van de markt zijn weggewerkt.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor suiker,
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Artikel 2
Quota voor isoglucose

Voor de periode van 1 mei 2004 tot en met 30 juni 2004 zijn
de basishoeveelheden A- en B-isoglucose voor de nieuwe
lidstaten die isoglucose produceren, als volgt:
Abasishoeveelheid
in tonnen droge
stof

Bbasishoeveelheid
in tonnen droge
stof

21 271

1 667

Polen

4 152

312

Slowakije

6 254

837

Hongarije

Artikel 3
Preferentiële invoer van rietsuiker
Om voor de periode van 1 mei 2004 tot en met 30 juni 2004
zijn behoefte voor de raffinage van ruwe rietsuiker te dekken
mag Slovenië in die periode overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1159/2003 van de Commissie (1) certificaten voor „bijzondere preferentiële suiker” afgeven binnen de grenzen van
3 264 t, uitgedrukt in wittesuikerequivalent.
AFDELING 2
OVERGANGSMAATREGELEN TER VOORKOMING VAN SPECULATIE

Artikel 4
Definities
Voor de toepassing van deze afdeling gelden de volgende definities:
1. onder „suiker” wordt verstaan:
a) beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vorm van GNcode 1701;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
AFDELING 1
OVERGANGSMAATREGELEN IN VERBAND MET DE TOETREDING

Artikel 1
Toepasselijkheid van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001
De artikelen 2 tot en met 21 en 27 tot en met 31 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 zijn van 1 mei 2004 tot en met 30
juni 2004 niet van toepassing voor Tsjechië, Estland, Cyprus,
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd).

b) suikerstroop van de GN-codes 1702 60 95, 1702 90 99
en 2106 90 59;
c) inulinestroop
1702 90 80;

van

de

GN-codes

1702 60 80

en

2. onder „isoglucose” wordt verstaan de producten van de GNcodes 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30
en 2106 90 30;
3. onder „verwerkte producten” wordt verstaan door de
verwerking van landbouwproducten verkregen producten
met een gehalte aan toegevoegde suiker/toegevoegd suikerequivalent van meer dan 10 %;
4. onder „fructose” wordt verstaan chemisch zuivere fructose
van GN-code 1702 50 00.
(1) PB L 162 van 1.7.2003, blz. 25.
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Artikel 5

15.1.2004

b) op of na 1 mei 2004 in het vrije verkeer worden gebracht.

Schorsingsregeling
Artikel 6
1.
In afwijking van bijlage IV, hoofdstuk 5, bij de Toetredingsakte en van de artikelen 20 en 214 van Verordening
(EEG) nr. 2913/92 van de Raad (1) worden de producten van de
GN-codes 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009,
2101 12 92, 2101 20 92, 2105 en 2202 met uitzondering van
die welke zijn genoemd in artikel 4, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 1972/2003 van de Commissie, onderworpen aan het
erga omnes-invoerrecht, inclusief enig aanvullend invoerrecht,
dat geldt op de datum waarop deze producten in het vrije
verkeer worden gebracht, op voorwaarde dat deze producten:
a) zich vóór 1 mei 2004 in de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004 of in een nieuwe lidstaat in het
vrije verkeer hebben bevonden en
b) op 1 mei 2004:
i) in de Gemeenschap in tijdelijke opslag zijn of
ii) in de Gemeenschap onder één van de in artikel 4, punt
15, onder b), en punt 16, onder b) tot en met g), van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde douanebestemmingen of -regelingen vallen of
iii) binnen de uitgebreide Gemeenschap worden vervoerd
na aan uitvoerformaliteiten te zijn onderworpen.

De eerste alinea geldt niet voor uit de Gemeenschap van de
Vijftien uitgevoerde producten, met uitzondering van geraffineerde C-beetwortelsuiker, C-isoglucosestroop en C-inulinestroop van de respectieve GN-codes 1701 99 10, 1701 99 90,
1702 30 10,
1702 40 10,
1702 60 10,
1702 90 30,
1702 60 80 en 1702 90 80, indien de importeur bewijst dat
geen uitvoerrestitutie is aangevraagd voor de producten uit het
land van uitvoer. Op verzoek van de importeur zorgt de exporteur ervoor dat de bevoegde autoriteit op de aangifte ten
uitvoer aantekent dat geen uitvoerrestitutie is aangevraagd voor
de producten uit het land van uitvoer.

2.
In afwijking van bijlage IV, hoofdstuk 5, bij de Toetredingsakte en van de artikelen 20 en 214 van Verordening
(EEG) nr. 2913/92 worden de uit derde landen afkomstige
producten van de GN-codes 1701, 1702, 1704, 1904, 1905,
2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 en 2202
met uitzondering van die welke in artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1972/2003 zijn genoemd, onderworpen aan het
erga omnes-invoerrecht, inclusief enig aanvullend invoerrecht,
dat geldt op de datum waarop deze producten in het vrije
verkeer worden gebracht, op voorwaarde dat deze producten:

Abnormale voorraden
1. Uiterlijk op 31 oktober 2004 bepaalt de Commissie voor
elke nieuwe lidstaat volgens de in artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde procedure de hoeveelheid
suiker als zodanig of in verwerkte producten, isoglucose en
fructose die de als de normale overdrachthoeveelheid op 1 mei
2004 beschouwde hoeveelheid overschrijdt en op kosten van
de nieuwe lidstaten van de markt moet worden weggewerkt.
Voor de bepaling van deze overtollige hoeveelheid wordt met
name rekening gehouden met de ontwikkeling in het jaar vóór
de toetreding in vergelijking met de voorgaande jaren ten
aanzien van:
a) de ingevoerde en uitgevoerde hoeveelheden suiker als
zodanig of in verwerkte producten, isoglucose en fructose;
b) de productie en het verbruik van suiker en isoglucose en de
voorraden van deze producten;
c) de omstandigheden waaronder de voorraden zijn gevormd.
2. De betrokken nieuwe lidstaat zorgt ervoor dat een
hoeveelheid suiker of isoglucose gelijk aan de in lid 1 bedoelde
overtollige hoeveelheid uiterlijk op 30 april 2005 zonder interventie door de Gemeenschap van de markt wordt weggewerkt
door:
a) uitvoer uit de Gemeenschap zonder restitutie;
b) gebruik in de sector brandstoffen voor verwarming;
c) denaturering voor voederdoeleinden overeenkomstig de
titels III en IV van Verordening (EEG) nr. 100/72 van de
Commissie (2) zonder steunverlening.
3. Voor de toepassing van lid 2 beschikken de bevoegde
autoriteiten van de nieuwe lidstaten op 1 mei 2004 over een
systeem voor de identificatie, op het niveau van de belangrijkste
betrokken marktdeelnemers, van de verhandelde of geproduceerde overtollige hoeveelheden suiker als zodanig of in
verwerkte producten, isoglucose of fructose. Dit systeem kan
met name steunen op het volgen van de invoer, fiscale controle
en onderzoek op basis van de boekhouding en de fysieke voorraden van de marktdeelnemers en kan maatregelen zoals risicogaranties omvatten. Het identificatiesysteem wordt gebaseerd
op een risicobeoordeling waarbij met name de volgende criteria
terdege in aanmerking worden genomen:

a) op 1 mei 2004 in een nieuwe lidstaat onder de in artikel 4,
punt 16, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2913/92
bedoelde regeling actieve veredeling of de in artikel 4, punt
16, onder f), van die verordening bedoelde regeling tijdelijke
invoer vallen;

— type activiteit van de betrokken marktdeelnemers,

(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(2) PB L 12 van 15.1.1972, blz. 15.

— capaciteit van de opslagvoorzieningen,
— omvang van de activiteiten.
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De nieuwe lidstaat gebruikt dit systeem om de betrokken
marktdeelnemers ertoe te dwingen een hoeveelheid suiker of
isoglucose die overeenstemt met hun individuele overtollige
hoeveelheid zoals deze is bepaald, op eigen kosten van de
markt weg te werken. De betrokken marktdeelnemers bewijzen
ten genoegen van de nieuwe lidstaat dat de nodige producten
uiterlijk op 30 april 2005 van de markt zijn weggewerkt.
Indien dit bewijs niet wordt geleverd, heft de nieuwe lidstaat
een bedrag dat gelijk is aan de betrokken hoeveelheid, vermenigvuldigd met de hoogste invoerbelastingen die in de periode
van 1 mei 2004 tot en met 30 april 2005 voor het betrokken
product hebben gegolden, verhoogd met 1,21 EUR/100 kg
wittesuiker- of drogestofequivalent.

L 9/11

2. Als voor een deel van de overtollige hoeveelheid of die
hoeveelheid in haar geheel niet overeenkomstig lid 1 het bewijs
van de wegwerking van de markt wordt geleverd, wordt ten
laste van de nieuwe lidstaat een bedrag geheven dat gelijk is
aan de niet-weggewerkte hoeveelheid, vermenigvuldigd met de
hoogste uitvoerrestituties die in de periode van 1 mei 2004 tot
en met 30 april 2005 voor witte suiker van GN-code
1701 99 10 hebben gegolden. Dit bedrag wordt uiterlijk op 30
november 2005 toegewezen aan de Gemeenschapsbegroting en
wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de
productieheffingen voor het verkoopseizoen 2004/2005.

Artikel 8

Het in de derde alinea bedoelde bedrag wordt toegewezen aan
de nationale begroting van de nieuwe lidstaat.

Controle

4.
Indien de suiker of isoglucose wordt weggewerkt overeenkomstig lid 2, onder a), van het onderhavige artikel, leveren de
betrokken marktdeelnemers uiterlijk op 31 juli 2005 het bewijs
van de uitvoer door overlegging van:

1. De nieuwe lidstaten nemen alle voor de toepassing van
deze afdeling benodigde maatregelen en stellen met name de
controleprocedures vast die voor de wegwerking van de in
artikel 6, lid 1, bedoelde overtollige hoeveelheid noodzakelijk
blijken.

a) overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1291/2000 (1)
en (EG) nr. 1464/95 (2) van de Commissie afgegeven
uitvoercertificaten;

2. De nieuwe lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 31
juli 2004 mee:

b) relevante documenten als bedoeld in de artikelen 32 en 33
van Verordening (EG) nr. 1291/2000 die nodig zijn voor
het vrijgeven van de zekerheid.

a) informatie over het in artikel 6, lid 3, eerste alinea, bedoelde
systeem dat is vastgesteld voor de identificatie van de overtollige hoeveelheden;
b) voor de periode van 1 mei 2000 tot en met 30 april 2004,
de maandelijks ingevoerde en uitgevoerde hoeveelheden
suiker, isoglucose, fructose en verwerkte producten, afzonderlijk meegedeeld voor de invoer uit en de uitvoer naar de
Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004, de
nieuwe lidstaten en derde landen;
c) voor de periode van 1 mei 2000 tot en met 30 april 2004,
de jaarlijks geproduceerde hoeveelheden suiker en isoglucose, in voorkomend geval uitgesplitst in de productie
binnen en die boven de quota, en de jaarlijks verbruikte
hoeveelheden van die producten;

Het onder a) bedoelde uitvoercertificaat is geldig vanaf de
datum van afgifte ervan tot 1 mei 2005.

d) voor de periode van 1 mei 2000 tot en met 1 mei 2004, de
op 1 mei van elk jaar aanwezige voorraden suiker en isoglucose.
AFDELING 3

Artikel 7

SLOTBEPALING

Door de nieuwe lidstaten te leveren bewijs van de
wegwerking
Artikel 9
1.
Uiterlijk op 31 juli 2005 leveren de nieuwe lidstaten de
Commissie het bewijs dat de in artikel 6, lid 1, bedoelde overtollige hoeveelheid overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de
markt is weggewerkt, waarbij zij voor elke methode de weggewerkte hoeveelheid specificeren.
(1) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.
(2) PB L 144 van 28.6.1995, blz. 14.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004 onder
voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland,
Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

15.1.2004
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VERORDENING (EG) Nr. 61/2004 VAN DE COMMISSIE
van 13 januari 2004
houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde
aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2700/
2000 van het Europees Parlement en de Raad (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2286/2003 (4), inzonderheid op artikel 173, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de artikelen 173 tot en met 177 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de producten die
zijn omschreven in de in bijlage 26 van genoemde
verordening opgenomen klasse-indeling.

(2)

De toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in
voornoemde artikelen op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2, van voornoemde
verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, leidt
ertoe voor de betrokken producten de eenheidswaarden
vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de
bijlage opgenomen lijst vermeld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 13 januari 2004.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

302 van 19.10.1992, blz. 1.
311 van 12.12.2000, blz. 17.
253 van 11.10.1993, blz. 1.
343 van 31.12.2003, blz. 1.
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BIJLAGE
Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 50

53,15

395,84

484,28

36,91

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

23,82

177,40

217,04

16,54

1.40

Knoflook
0703 20 00

113,90

848,29

1 037,83

79,09

1.50

Prei

49,76

370,58

453,38

34,55

130,24

970,00

1 186,73

90,44

ex 0703 90 00
1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 10

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

61,43

457,52

559,74

42,66

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

54,27

404,19

494,50

37,69

1.130

Wortelen
ex 0706 10 00

18,15

135,18

165,38

12,60

1.140

Radijs
ex 0706 90 90

75,65

563,40

689,29

52,53

1.160

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen
0708 10 00

408,06

3 039,16

3 718,21

283,36

1.170

Bonen:

1.170.1

— Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

139,24

1 037,03

1 268,73

96,69

1.170.2

— Bonen (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

167,45

1 247,13

1 525,79

116,28

1.200

Asperges:

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

321,35

2 393,37

2 928,13

223,15

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

577,22

4 299,02

5 259,57

400,82

1.210

Aubergines
0709 30 00

143,21

1 066,63

1 304,95

99,45

1.220

Bleekselderij (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

88,93

662,30

810,28

61,75

1.230

Cantharellen
0709 59 10

994,91

7 409,89

9 065,52

690,87

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

165,65

1 233,73

1 509,39

115,03

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers (bestemd voor menselijke
consumptie)
0714 20 10

86,38

643,33

787,07

59,98

2.30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

151,42

1 127,78

1 379,76

105,15
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Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

2.40

Avocaten, vers
ex 0804 40 00

2.50

Guaves en manga's, vers
ex 0804 50 00

2.60

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:

2.60.1

EUR

131,69

DKK

980,84

SEK

1 199,99

GBP

91,45

—

—

—

—

— Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates,
maltaises, shamoutis, ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— Andere
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers:

2.70.1

— Clementines
ex 0805 20 10

—

—

—

—

2.70.2

— Montreales en satsuma's
ex 0805 20 30

—

—

—

—

2.70.3

— Mandarijnen en wilkings
ex 0805 20 50

—

—

—

—

2.70.4

— Tangerines en andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

—

—

—

—

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), vers
0805 50 90

2.90

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:

2.90.1

106,13

790,45

967,07

73,70

— Witte
ex 0805 40 00

57,63

429,24

525,14

40,02

2.90.2

— Roze
ex 0805 40 00

53,41

397,76

486,63

37,09

2.100

Druiven voor tafelgebruik
0806 10 10

193,65

1 442,28

1 764,54

134,47

2.110

Watermeloenen
0807 11 00

53,54

398,76

487,85

37,18

52,74

392,79

480,55

36,62

101,46

755,62

924,45

70,45

2.120

Andere meloenen:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— Andere
ex 0807 19 00

2.140

Peren:

2.140.1

— Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Peren — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Andere
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Abrikozen
ex 0809 10 00

122,15

909,72

1 112,99

84,82

2.160

Kersen

424,70

3 163,12

3 869,87

294,92

0809 20 95
0809 20 05
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Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Perziken
0809 30 90

237,61

1 769,67

2 165,07

165,00

2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

290,81

2 165,88

2 649,81

201,94

2.190

Pruimen
0809 40 05

212,56

1 583,11

1 936,83

147,60

2.200

Aardbeien
0810 10 00

386,11

2 875,67

3 518,19

268,11

2.205

Frambozen
0810 20 10

304,95

2 271,21

2 778,67

211,76

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

1 520,61

11 325,20

13 855,65

1 055,91

2.220

Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,52

1 328,06

101,21

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 95

134,60

1 002,50

1 226,50

93,47

2.240

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharonvrucht)
ex 0810 90 95

207,75

1 547,29

1 893,01

144,26

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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VERORDENING (EG) Nr. 62/2004 VAN DE COMMISSIE
van 14 januari 2004
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
(tomaten, citroenen en appelen)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 35, lid 3, derde alinea,

(3)

Voor tomaten, citroenen en appelen bedraagt de maximale restitutie die nodig is voor de toekenning van certificaten voor de totale indicatieve hoeveelheid, binnen de
grenzen van de hoeveelheden waarvoor offertes zijn
ingediend, niet meer dan anderhalfmaal de indicatieve
restitutie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1913/2003 van de
Commissie (3) is een openbare inschrijving geopend en
zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en
de indicatieve hoeveelheden vastgesteld waarvoor
uitvoercertificaten van het A3-stelsel worden aangevraagd.
Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

Artikel 1
De maximale eenheidsbedragen van de restituties en de afgiftepercentages voor tomaten, citroenen en appelen in het kader
van de bij Verordening (EG) nr. 1913/2003 geopende openbare
inschrijving zijn vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 januari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.
(2) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64.
(3) PB L 283 van 31.10.2003, blz. 25.
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BIJLAGE
Afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, citroenen en appelen)

Maximaal eenheidsbedrag van de restitutie
(in EUR/t netto)

Afgiftepercentage voor de hoeveelheden
waarvoor het maximale eenheidsbedrag
van de restitutie wordt gevraagd

Tomaten

25

100 %

Citroenen

36

41 %

Appelen

32

24 %

Product
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VERORDENING (EG) Nr. 63/2004 VAN DE COMMISSIE
van 14 januari 2004
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
(sinaasappelen)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

De restitutie dient bijgevolg te worden vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/2002 (5).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 35, lid 3, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1913/2003 van de
Commissie (3) is een openbare inschrijving geopend en
zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en
de indicatieve hoeveelheden vastgesteld waarvoor
uitvoercertificaten van het A3-stelsel kunnen worden
afgegeven.

(2)

Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

(3)

Voor sinaasappelen bedraagt de maximale restitutie die
nodig is voor de toekenning van certificaten voor de
totale indicatieve hoeveelheid, binnen de grenzen van de
hoeveelheden waarvoor offertes zijn ingediend, meer
dan anderhalf maal de indicatieve restitutie.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het maximale eenheidsbedrag van de restitutie en het afgiftepercentage voor sinaasappelen in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1913/2003 geopende openbare inschrijving zijn
vermeld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 15 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 januari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.
(2) PB L 7 van 11.1.2002, blz. 64.
(3) PB L 283 van 31.10.2003, blz. 25.

(4) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.
(5) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.
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BIJLAGE
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen)

Product

Sinaasappelen

Maximaal eenheidsbedrag van
de restitutie (in EUR/t netto)

Afgiftepercentage voor de
hoeveelheden waarvoor het
maximale eenheidsbedrag van
de restitutie wordt gevraagd

35

100 %
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 27 oktober 2003
inzake de sluiting van een overeenkomst van 9 juli 2002 tussen de Europese Gemeenschap en de
regering van de Russische Federatie tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal en de regering van de Russische Federatie betreffende de handel
in bepaalde ijzer- en staalproducten
(2004/42/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2,
eerste alinea, en lid 3, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

De overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking
waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds (1) is op 1
december 1997 in werking getreden.
In artikel 21 van de overeenkomst inzake partnerschap
en samenwerking is bepaald dat de handel in producten
die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen („EGKSproducten”) wordt geregeld bij de bepalingen van titel
III, met uitzondering van artikel 15 daarvan, en bij de
bepalingen van een overeenkomst.
De EGKS en de regering van de Russische Federatie
hebben op 9 juli 2002 een dergelijke overeenkomst
gesloten (2), die namens de EGKS was goedgekeurd bij
Besluit 2002/603/EGKS van de Commissie (3).
Het EGKS-Verdrag is op 23 juli 2002 vervallen. De
partijen kwamen bij artikel 10, lid 2, van de overeenkomst betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten overeen dat zij na die datum zou worden
voortgezet en dat alle rechten en verplichtingen die de
partijen bij deze overeenkomst zijn aangegaan, na het
vervallen van het EGKS-Verdrag gehandhaafd zouden
blijven.

(1) PB L 327 van 28.11.1997, blz. 3.
(2) PB L 195 van 24.7.2002, blz. 55.
(3) PB L 195 van 24.7.2002, blz. 54.

De partijen hebben op grond van proces-verbaal van
overeenkomst nr. 2 bij de bovengenoemde overeenkomst overleg geopend en zijn tot de conclusie gekomen
dat het toepassingsgebied van de overeenkomst moet
worden uitgebreid met de productgroepen SA5 en SA6
en dat de dienovereenkomstige kwantitatieve maxima
moeten worden vastgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1
1. De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de
regering van de Russische Federatie tot wijziging van de overeenkomst van 9 juli 2002 tussen de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal en de regering van de Russische Federatie
betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten
wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.
2.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan
te wijzen die bevoegd zijn de in artikel 1 bedoelde overeenkomst te ondertekenen.

Gedaan te Luxemburg, 27 oktober 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
A. MATTEOLI
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OVEREENKOMST
tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie tot wijziging van de
Overeenkomst van 9 juli 2002 tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de regering van de Russische Federatie betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten
DE EUROPESE GEMEENSCHAP,
enerzijds, en
DE REGERING VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE,
anderzijds,
de partijen bij deze overeenkomst,
Overwegende hetgeen volgt:
De partijen wensen de ordelijke en billijke ontwikkeling van de handel in ijzer- en staalproducten tussen de Europese
Gemeenschap (hierna „de Gemeenschap” genoemd) en de Russische Federatie (hierna „Rusland” genoemd) te bevorderen.
De Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, is op 1 december 1997 in
werking getreden.
In artikel 21 van de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking is bepaald dat de handel in producten die
onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen („EGKS-producten”) wordt
geregeld bij de bepalingen van titel III, met uitzondering van artikel 15 daarvan, en bij de bepalingen van een overeenkomst.
De EGKS en de regering van de Rusland hebben op 9 juli 2002 een dergelijke overeenkomst betreffende de handel in
bepaalde ijzer- en staalproducten gesloten, hierna „de overeenkomst” genoemd.
Het EGKS-Verdrag is op 23 juli 2002 vervallen. De Gemeenschap heeft alle rechten en plichten van de EGKS overgenomen. Het vervallen van het EGKS-Verdrag is op de overeenkomst niet van invloed, zoals bepaald in artikel 10 van de
overeenkomst.
Teneinde tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de Europese Unie over de aanzienlijke stijging van de invoer in de
Gemeenschap van met boor (borium) gelegeerde ijzer- en staalproducten uit Rusland hebben de partijen op grond van
proces-verbaal van overeenkomst nr. 2 bij de overeenkomst overleg geopend; zij zijn tot de conclusie gekomen dat het
toepassingsgebied van de overeenkomst moet worden uitgebreid met de productgroepen SA5 en SA6,
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1

De overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1. Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze
overeenkomst.
2. Bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze
overeenkomst.

Artikel 3
Voor de invoer in de Gemeenschap van goederen uit Rusland
die tot de productgroepen SA5 en SA6 behoren en vergezeld
gaan van een toezichtdocument (1) dat is afgegeven vóór de
datum waarop deze overeenkomst in werking treedt, is geen
invoervergunning vereist zoals bedoeld in de overeenkomst,
inzonderheid in artikel 9, lid 2, van protocol A.

Artikel 4
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop zij
wordt ondertekend.

Artikel 2

De partijen komen overeen dat de invoer in de Gemeenschap
van producten uit Rusland die tot de productgroepen SA5 en
SA6 behoren, zoals vermeld in bijlage I, en die in de periode
van 1 januari 2003 tot de inwerkingtreding van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, in mindering wordt gebracht op
de kwantitatieve maxima voor 2003 die in bijlage II voor die
productgroepen zijn vastgesteld.

Artikel 5
Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse,
de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de
Russische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
(1) Afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 76/2002 van de
Commissie (PB L 16 van 18.1.2002, blz. 3). Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2385/2002 (PB L 358 van
31.12.2002, blz. 125).
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Hecho en Moscú, el
Udfærdiget i Moskva, den
Geschehen zu Moskau am
Έγινε στη Μόσχα, στις
Done at Moscow,
Fait à Moscou, le
Fatto a Mosca, addì
Gedaan te Moskou,
Feito em Moscovo, em
Tehty Moskovassa
Utfärdat i Moskva den

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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Per el Gobierno de la Federación de Rusia
For regeringen for Den Russiske Føderation
Für die Regierung der Russischen Föderation
Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας
For the Government of the Russian Federation
Pour le gouvernement de la Fédération de Russie
Per il governo della Federazione russa
Voor de regering van de Russische Federatie
Pelo Governo da Federação da Rússia
Venäjän federaation hallituksen puolesta
För Ryska federationens regering

15.1.2004

15.1.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 9/25

BIJLAGE I
„BIJLAGE I
SA. GEWALSTE
PLATTE PRODUCTEN
SA1. Breedband
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a. Warmgewalst
breedband voor het walsen
van plaat
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2. Zware plaat
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3. Andere gewalste
platte producten
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91

7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80
SA4. Gelegeerde
producten
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

SA5. Gelegeerde
kwartoplaat
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA6. Gelegeerde
koudgewalste en
beklede plaat
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7226 92 10
SB. LANGE
PRODUCTEN
SB1. Balken
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2. Walsdraad
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3. Andere lange
producten
7207 19 11
7207 19 14

7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00”
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BIJLAGE II
„BIJLAGE II
KWANTITATIEVE MAXIMA
(in ton)
Product

2002

2003

2004

SA1. Breedband

259 000

256 250

262 660

SA1a. Warmgewalst breedband voor het walsen van
plaat

485 000

497 130

509 550

SA. Gewalste platte producten

SA2. Zware plaat

60 000

61 500

63 040

SA3. Andere gewalste platte producten

80 000

82 000

84 050

SA4. Gelegeerde producten

90 000

92 250

94 560

SA5. Gelegeerde kwartoplaat

—

20 000

20 500

SA6. Gelegeerde koudgewalste en beklede plaat

—

95 000

97 375

15 000

15 380

15 760

SB. Lange producten
SB1. Balken
SB2. Walsdraad
SB3. Andere lange producten
Aantekeningen
SA en SB zijn productcategorieën.
SA1 t/m SA6 en SB1 t/m SB3 zijn productgroepen.”

60 000

61 500

63 040

165 000

169 130

173 350
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EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank
(ECB/2003/17)
(2004/43/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 29.3 en artikel 29.4,
Gelet op de bijdrage van de Algemene Raad van de Europese
Centrale Bank (ECB) overeenkomstig artikel 47.2, vierde
streepje, van de statuten;

vorderingen van de NCB's ter grootte van de aan de ECB
overgedragen externe reserves en de rentevergoeding van
de tegoeden binnen het Eurosysteem op de eurobankbiljetten in omloop,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Besluit ECB/1998/13 van de Europese Centrale Bank van
1 december 1998 inzake het procentuele aandeel van de
nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het
kapitaal van de Europese Centrale Bank (1) bepaalde met
ingang van 1 juni 1998 de aan de nationale centrale
banken (NCB's) toegekende wegingen in de verdeelsleutel
voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna
„wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk
„kapitaalverdeelsleutel” te noemen).
Artikel 29.3 van de statuten vereist dat de wegingen in
de kapitaalverdeelsleutel na de oprichting van het Europees Stelsel van centrale banken naar analogie van de
bepalingen van artikel 29.1 van de statuten om de vijf
jaar worden aangepast. De aangepaste kapitaalverdeelsleutel geldt met ingang van de eerste dag van het jaar
volgende op de aanpassing.
Overeenkomstig Besluit 2003/517/EG van de Raad van
15 juli 2003 betreffende de statistische gegevens die
moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de
verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de
Europese Centrale Bank (2), verstrekte de Commissie de
ECB de statistische gegevens die moeten worden gebruikt
voor de vaststelling van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel.
Toedeling en verdeling van eventuele nettowinsten of
verliezen van de ECB voor het boekjaar 2003 geschieden
overeenkomstig artikel 33.1, onder b), en artikel 33.2
van de statuten en conform de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel die op 31 december 2003 gelden. Zulks
zou ook van toepassing moeten zijn op de toedeling van
de monetaire inkomsten van de NCB's overeenkomstig
artikel 32.1 van de statuten, de verdeling van de seigniorage-inkomsten van de ECB, de rentevergoeding van de

(1) PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.
(2) PB L 181 van 19.7.2003, blz. 43.

Artikel 1
Afronding
Indien de Commissie gewijzigde statistische gegevens verstrekt
die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel en het totaal van de cijfers niet 100 % is,
wordt het verschil weggewerkt door i) als het totaal minder is
dan 100 %, het kleinste aandeel met 0,0001 procentpunt te
verhogen, eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het
op een na kleinste aandeel, enz. tot het totaal precies 100 %
bedraagt, of ii) als het totaal meer dan 100 % bedraagt, het
grootste aandeel met 0,0001 procentpunt te verlagen, eventueel
gevolgd door eenzelfde verlaging van het op een na grootste
aandeel, enz. tot het totaal precies 100 % bedraagt.
Artikel 2
Wegingen in de kapitaalverdeelsleutel
De aan elke NCB toegekende weging in de kapitaalverdeelsleutel, zoals vastgelegd in artikel 29 van de statuten, geldt als
volgt met ingang van 1 januari 2004:
— Nationale Bank van
Nationale de Belgique:

België/Banque

— Danmarks Nationalbank:
— Deutsche Bundesbank:

2,8297 %
1,7216 %
23,4040 %

— Bank of Greece:

2,1614 %

— Banco de España:

8,7801 %

— Banque de France:

16,5175 %

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland:
— Banca d'Italia:

1,0254 %
14,5726 %

— Banque centrale du Luxembourg:

0,1708 %

— De Nederlandsche Bank:

4,4323 %
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— Oesterreichische Nationalbank:

2,3019 %

— Banco de Portugal:

2,0129 %

— Suomen Pankki:

1,4298 %

— Sveriges Riksbank:

2,6636 %

— Bank of England:

15,9764 %.
Artikel 3

Slot- en overgangsbepalingen

15.1.2004

reserves en de rentevergoeding van de tegoeden binnen het
Eurosysteem op de eurobankbiljetten in omloop voor het boekjaar 2003 geschieden toedeling en verdeling overeenkomstig de
wegingen in de kapitaalverdeelsleutel die op 31 december 2003
gelden.
3.

Dit besluit treedt in werking op 19 december 2003.

4. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

1.
Bij deze wordt Besluit ECB/1998/13 met ingang van 1
januari 2004 ingetrokken.
2.
Inzake eventuele nettowinsten of verliezen van de ECB,
de monetaire inkomsten van de NCB's, de seigniorage-inkomsten van de ECB, de rentevergoeding van de vorderingen van
de NCB's ter grootte van de aan de ECB overgedragen externe

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten
(ECB/2003/18)
(2004/44/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 28.3,

(4)

De aangepaste kapitaalverdeelsleutel vereist de vaststelling van een nieuw ECB-besluit dat met ingang van 1
januari 2004 Besluit ECB/1998/2 en artikel 2 van Besluit
ECB/2000/14 intrekt en dat tevens bepaalt in welke
vorm en in hoeverre de NCB's van de lidstaten, die de
euro hebben aangenomen (hierna de „NCB's van de deelnemende lidstaten” te noemen), het kapitaal van de ECB
op 1 januari 2004 dienen te storten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

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

Besluit ECB/1998/2 van de Europese Centrale Bank van
9 juni 1998 betreffende de maatregelen die nodig zijn
voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank (1), bepaalde in welke vorm en in hoeverre
de nationale centrale banken (NCB's) van de lidstaten, die
voornemens zijn op 1 januari 1999 de euro aan te
nemen, het kapitaal van de Europese Centrale Bank
(ECB) dienen te storten.

Artikel 2 van Besluit ECB/2000/14 van de Europese
Centrale Bank van 16 november 2000 inzake de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank en
de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de
Europese Centrale Bank door de Bank of Greece, en
inzake de eerste overdracht van externe reserves aan de
Europese Centrale Bank door de Bank of Greece en
daarmee verbandhoudende aangelegenheden (2), in
samenhang met Besluit ECB/1998/14 van de Europese
Centrale Bank van 1 december 1998 betreffende de
maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het
kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende
lidstaten (3), bepaalde in welke vorm en in hoeverre de
Bank of Greece het kapitaal van de Europese Centrale
Bank op 1 januari 2001 diende te storten, zulks gezien
de aanneming van de euro door Griekenland.

Besluit ECB/2003/17 van de Europese Centrale Bank van
18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van
de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (4), past met ingang van 1 januari 2004 de aan de
NCB's toegekende wegingen in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna
„wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk
„kapitaalverdeelsleutel” te noemen) aan.
PB L 8 van 14.1.1999, blz. 33.
PB L 336 van 30.12.2000, blz. 110.
PB L 110 van 28.4.1999, blz. 33.
Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Mate en wijze van het gestorte kapitaal
Elke NCB van de deelnemende lidstaten stort op 1 januari
2004 haar inschrijving op het kapitaal van de ECB volledig.
Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel, zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2003/17,
stort elke NCB van de deelnemende lidstaten derhalve op 1
januari 2004 het naast haar naam in de volgende tabel
vermelde bedrag:
NCB van de deelnemende lidstaten

— Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique:
— Deutsche Bundesbank:

141 485 000 EUR
1 170 200 000 EUR

— Bank of Greece:

108 070 000 EUR

— Banco de España:

439 005 000 EUR

— Banque de France

825 875 000 EUR

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland:
— Banca d'Italia:
— Banque centrale du Luxembourg:

51 270 000 EUR
728 630 000 EUR
8 540 000 EUR

— De Nederlandsche Bank:

221 615 000 EUR

— Oesterreichische Nationalbank:

115 095 000 EUR

— Banco de Portugal:

100 645 000 EUR

— Suomen Pankki:

71 490 000 EUR.
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Artikel 2

Artikel 3

Aanpassing van het gestorte kapitaal

Slotbepalingen

Elke NCB van de deelnemende lidstaten heeft ingevolge Besluit
ECB/1998/2, en voor de Bank of Greece ingevolge artikel 2 van
Besluit ECB/2000/14 en Besluit ECB/1998/14, haar aandeel in
het geplaatste kapitaal van de ECB reeds gestort. Gezien dit feit
maakt hetzij een NCB van de deelnemende lidstaten een additioneel bedrag over aan de ECB, dan wel betaalt de ECB een
NCB van de deelnemende lidstaten een bedrag terug, al naar
gelang van de situatie, teneinde uit te komen op de in de tabel
in artikel 1 genoemde bedragen. Deze overschrijvingen
geschieden overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden
die zijn vastgelegd in Besluit ECB/2003/20 van de Europese
Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in
het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale
centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (1).

(1) Zie bladzijde 32 van dit Publicatieblad.

1. Bij deze worden met ingang van 1 januari 2004 Besluit
ECB/1998/2 en artikel 2 van Besluit ECB/2000/14 ingetrokken.
2.

Dit besluit treedt in werking op 19 december 2003.

3. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten
(ECB/2003/19)
(2004/45/EG)
DE ALGEMENE RAAD VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 48,

Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel
zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2003/17, stort elke
NCB van de niet-deelnemende lidstaten derhalve op 1 januari
2004 het naast haar naam in de volgende tabel vermelde
bedrag:

Overwegende hetgeen volgt:

NCB van de niet-deelnemende lidstaten

(1)

Besluit ECB/1998/14 van de Europese Centrale Bank van
1 december 1998 betreffende de maatregelen die nodig
zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de
niet-deelnemende lidstaten (1), bepaalde het percentage
van de inschrijving op het kapitaal van de Europese
Centrale Bank (ECB) dat de nationale centrale banken
(NCB's) van de lidstaten die niet voornemens zijn op 1
januari 1999 de euro aan te nemen, dienden te storten
als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.

(2)

Besluit ECB/2003/17 van de Europese Centrale Bank van
18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van
de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (2), past met ingang van 1 januari 2004 de aan de
NCB's toegekende wegingen in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna
„wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk
„kapitaalverdeelsleutel” te noemen) aan.

(3)

De aangepaste kapitaalverdeelsleutel vereist de vaststelling van een nieuw ECB-besluit dat Besluit ECB/1998/14
met ingang van 1 januari 2004 intrekt en dat het
percentage van de inschrijving op het kapitaal van de
ECB bepaalt dat de NCB's van de lidstaten, die per 1
januari 2004 de euro niet zullen hebben aangenomen
(hierna de „NCB's van de niet-deelnemende lidstaten” te
noemen), op 1 januari 2004 dienen te storten,

— Danmarks Nationalbank:

4 304 000 EUR

— Sveriges Riksbank:

6 659 000 EUR

— Bank of England:

39 941 000 EUR.
Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal
Elke NCB van de niet-deelnemende lidstaten heeft op 1 juni
1998 ingevolge Besluit ECB/1998/14 5 % van haar aandeel in
het geplaatste kapitaal van de ECB reeds gestort. Gezien dit feit
maakt een NCB van de niet-deelnemende lidstaten hetzij een
additioneel bedrag over aan de ECB, hetzij betaalt de ECB een
NCB van de niet-deelnemende lidstaten een bedrag terug, al
naar gelang van de situatie, teneinde uit te komen op de in de
tabel in artikel 1 genoemde bedragen. Deze overschrijvingen
geschieden overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden
die zijn vastgelegd in Besluit ECB/2003/20 van de Europese
Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in
het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale
centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (3).
Artikel 3
Slotbepalingen
1. Bij deze wordt Besluit ECB/1998/14 met ingang van 1
januari 2004 ingetrokken.
2.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Dit besluit treedt in werking op 19 december 2003.

3. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Artikel 1
Mate en vorm van het gestorte kapitaal
Elke NCB van de niet-deelnemende lidstaten stort op 1 januari
2004 5 % van haar inschrijving op het kapitaal van de ECB.

(1) PB L 110 van 28.4.1999, blz. 33.
(2) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.
Voor de Algemene Raad van de ECB
Jean-Claude TRICHET

(3) Zie bladzijde 32 van dit Publicatieblad.
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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal
van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het
gestorte kapitaal
(ECB/2003/20)
(2004/46/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 28.5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De aanpassing van de aan de nationale centrale banken
(NCB's) toegekende wegingen in de verdeelsleutel voor
de inschrijving op het kapitaal (hierna „wegingen in de
kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk „kapitaalverdeelsleutel” te noemen) van de Europese Centrale Bank
(ECB), zoals vastgelegd in Besluit ECB/2003/17 van de
Europese Centrale Bank van 18 december 2003 inzake
het procentuele aandeel van de nationale centrale banken
in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal
van de Europese Centrale Bank (1), vereist dat de Raad
van bestuur de modaliteiten en de voorwaarden vaststelt
voor de overdracht van aandelen in het kapitaal tussen
de NCB's, teneinde te verzekeren dat de verdeling van
deze aandelen overeenkomt met de uitgevoerde aanpassingen.

(2)

Besluit ECB/2003/18 van de Europese Centrale Bank van
18 december 2003 betreffende de maatregelen die nodig
zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de
deelnemende lidstaten (2) bepaalt in welke vorm en in
hoeverre de NCB's van de lidstaten die de euro hebben
aangenomen (hierna de „NCB's van de deelnemende
lidstaten” te noemen), het kapitaal van de ECB gezien de
aangepaste kapitaalverdeelsleutel dienen te storten.
Besluit ECB/2003/19 van de Europese Centrale Bank van
18 december 2003 betreffende de maatregelen die nodig
zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de
niet-deelnemende lidstaten (3) bepaalt het percentage dat
de NCB's van de lidstaten, die de euro niet hebben
aangenomen (hierna „NCB's van de niet-deelnemende
lidstaten” te noemen), gezien de aangepaste kapitaalverdeelsleutel, op 1 januari 2004 dienen te storten.

(3)

De NCB's van de deelnemende lidstaten hebben hun
aandelen in het geplaatste kapitaal van de ECB gestort,
zoals vereist ingevolge Besluit ECB/1998/2 (4), en voor
de Bank of Greece ingevolge artikel 2 van Besluit ECB/
2000/14 (5) en Besluit ECB/1998/14 (6). Gezien dit feit
vermeldt artikel 2 van Besluit ECB/2003/18 dat een NCB
van de deelnemende lidstaten hetzij een additioneel
bedrag aan de ECB dient over te maken, hetzij dat de

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

Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.
Zie bladzijde 29 van dit Publicatieblad.
Zie bladzijde 31 van dit Publicatieblad.
PB L 8 van 14.1.1999, blz. 33.
PB L 336 van 30.12.2000, blz. 110.
PB L 110 van 28.4.1999, blz. 33.

ECB een NCB van de deelnemende lidstaten een bedrag
terugbetaalt, al naar gelang van de situatie, teneinde uit
te komen op de in de tabel in artikel 1 van Besluit ECB/
2003/18 genoemde bedragen. Evenzo hebben de NCB's
van de niet-deelnemende lidstaten hun aandelen in het
geplaatste kapitaal van de ECB gestort, zoals ingevolge
Besluit ECB/1998/14 was vereist. Gezien dit feit, bepaalt
artikel 2 van Besluit ECB/2003/19 dat een NCB van de
niet-deelnemende lidstaten hetzij een additioneel bedrag
overmaakt aan de ECB, hetzij dat de ECB een NCB van
de niet-deelnemende lidstaten een bedrag terugbetaalt, al
naar gelang van de situatie, teneinde uit te komen op de
in de tabel in artikel 1 van Besluit ECB/2003/19
genoemde bedragen,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Overdracht van aandelen in het kapitaal
Gezien het aandeel in het kapitaal van de ECB waarop elke
NCB op 31 december 2003 zal hebben ingeschreven, en het
aandeel in het kapitaal van de ECB waarop elke NCB op 1
januari 2004 zal inschrijven als gevolg van de aanpassing van
de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel, zoals vastgelegd in
artikel 2 van Besluit ECB/2003/17, dragen de NCB's onderling
aandelen in het kapitaal over door middel van overdrachten
naar en zijdens de ECB, teneinde te verzekeren dat de verdeling
van de aandelen in het kapitaal op 1 januari 2004 overeenkomt
met de aangepaste wegingen. Ingevolge dit artikel en zonder
dat zulks enige verdere formaliteit of handeling vereist, draagt
elke NCB te dien einde op 1 januari 2004 het naast haar naam
in de vierde kolom van de in de tabel in bijlage 1 bij dit besluit
vermelde aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB over,
dan wel ontvangt zij dat aandeel, waarbij „+” verwijst naar een
aandeel in het kapitaal dat de ECB aan de NCB overdraagt en
„-” verwijst naar een aandeel in het kapitaal dat de NCB aan de
ECB overdraagt.
Artikel 2
Aanpassing van het gestorte kapitaal
1. Gezien het door elke NCB gestorte kapitaal van de ECB
en het kapitaal van de ECB dat elke NCB op 1 januari 2004
stort, zoals vastgelegd in artikel 1 van Besluit ECB/2003/18
voor de NCB's van de deelnemende lidstaten en in artikel 1 van
Besluit ECB/2003/19 voor de NCB's van de niet-deelnemende
lidstaten respectievelijk, draagt elke NCB op 2 januari 2004 het
naast haar naam in de vierde kolom van de in de tabel in
bijlage 2 bij dit besluit vermelde in euro luidende nettobedrag
over, dan wel ontvangt zij dat bedrag, waarbij „+” verwijst naar
een bedrag dat de NCB aan de ECB overmaakt en „-” verwijst
naar een bedrag dat de ECB aan die NCB overmaakt.
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2.
De ECB en de NCB's die ingevolge lid 1 gehouden zijn
een bedrag over te maken, maken daarnaast op 2 januari 2004,
over de periode van 1 januari tot en met 2 januari 2004,
lopende interest over op de bedragen, die de ECB en die NCB's
ingevolge lid 1 verschuldigd zijn. De partijen die deze interest
overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de
bedragen, waarop de interest verschuldigd is, overmaken dan
wel ontvangen.
Artikel 3
Algemene bepalingen
1.
De in artikel 2 vermelde overschrijvingen verlopen via
het geautomatiseerde trans-Europese „real-time” brutovereveningssysteem (TARGET).
2.
Enige lopende interest ingevolge artikel 2, lid 2, wordt
dagelijks berekend middels de werkelijke aantal dagen/360dagtellingsconventie tegen een percentage dat gelijk is aan de
marginale rentevoet die het Europees Stelsel van centrale
banken voor diens meest recente basis-herfinancieringstransactie hanteerde.
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3. De ECB en de NCB's die ingevolge artikel 2 gehouden zijn
een overschrijving uit te voeren, geven te zijner tijd de noodzakelijke instructies voor het naar behoren en tijdig uitvoeren van
een dergelijke overschrijving.
Artikel 4
Slotbepalingen
1.

Dit besluit treedt in werking op 19 december 2003.

2. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BIJLAGE I
GEPLAATST KAPITAAL VAN DE NCB'S
(in EUR)
Aandeel waarop op 31
december 2003 is
ingeschreven

NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

Aandeel waarop met
ingang van 1 januari
2004 is ingeschreven

Over te dragen aandeel

143 290 000

141 485 000

– 1 805 000

1 224 675 000

1 170 200 000

– 54 475 000

Bank of Greece

102 820 000

108 070 000

+ 5 250 000

Banco de España

444 675 000

439 005 000

– 5 670 000

Banque de France

841 685 000

825 875 000

– 15 810 000

42 480 000

51 270 000

+ 8 790 000

744 750 000

728 630 000

– 16 120 000

7 460 000

8 540 000

+ 1 080 000

De Nederlandsche Bank

213 900 000

221 615 000

+ 7 715 000

Oesterreichische Nationalbank

117 970 000

115 095 000

– 2 875 000

Banco de Portugal

96 160 000

100 645 000

+ 4 485 000

Suomen Pankki

69 850 000

71 490 000

+ 1 640 000

Danmarks Nationalbank

83 545 000

86 080 000

+ 2 535 000

Sveriges Riksbank

132 685 000

133 180 000

+ 495 000

Bank of England

734 055 000

798 820 000

+ 64 765 000

5 000 000 000

5 000 000 000

0

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Totaal
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BIJLAGE II
GESTORT KAPITAAL VAN DE NCB's
(in EUR)
Op 31 december 2003
gestort aandeel

NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

Met ingang van 1
januari 2004 gestort
aandeel

Bedrag van overschrijving

143 290 000

141 485 000

– 1 805 000

1 224 675 000

1 170 200 000

– 54 475 000

Bank of Greece

102 820 000

108 070 000

+ 5 250 000

Banco de España

444 675 000

439 005 000

– 5 670 000

Banque de France

841 685 000

825 875 000

– 15 810 000

42 480 000

51 270 000

+ 8 790 000

744 750 000

728 630 000

– 16 120 000

7 460 000

8 540 000

+ 1 080 000

De Nederlandsche Bank

213 900 000

221 615 000

+ 7 715 000

Oesterreichische Nationalbank

117 970 000

115 095 000

– 2 875 000

Banco de Portugal

96 160 000

100 645 000

+ 4 485 000

Suomen Pankki

69 850 000

71 490 000

+ 1 640 000

Danmarks Nationalbank

4 177 250

4 304 000

+ 126 750

Sveriges Riksbank

6 634 250

6 659 000

+ 24 750

Bank of England

36 702 750

39 941 000

+ 3 238 250

4 097 229 250

4 032 824 000

– 64 405 250

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Totaal
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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
houdende noodzakelijke maatregelen voor de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de
Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale
banken ter grootte van de overgedragen externe reserves
(ECB/2003/21)
(2004/47/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 30,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving
op het kapitaal (hierna de „kapitaalverdeelsleutel” te
noemen) van de Europese Centrale Bank (ECB) resulteert
in aanpassingen van de wegingen in de verdeelsleutel
voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna
de „wegingen in de kapitaalverdeelsleutel” te noemen),
die werden toegekend aan de nationale centrale banken
van de lidstaten die de euro hebben aangenomen (hierna
de „NCB's van de deelnemende lidstaten” te noemen),
zoals bepaald in Besluit ECB/2003/17 van de Europese
Centrale Bank van 18 december 2003 inzake het
procentuele aandeel van de nationale centrale banken in
de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van
de Europese Centrale Bank (1). De aanpassingen aan de
wegingen in de kapitaalverdeelsleutel en de resulterende
wijzigingen in de aandelen van de NCB's van de deelnemende lidstaten in het geplaatste kapitaal van de ECB
nopen tot een aanpassing van de vorderingen ter grootte
van de bijdrage van de NCB's van de deelnemende
lidstaten tot de externe reserves van de ECB (hierna de
„vorderingen” te noemen), welke vorderingen de ECB
ingevolge artikel 30.3 van de statuten aan de NCB's van
de deelnemende lidstaten heeft toegekend.
Die NCB's van de deelnemende lidstaten, waarvan het
procentuele aandeel in de aangepaste kapitaalverdeelsleutel vanwege de aanpassing stijgt, dienen derhalve ter
compensatie een overschrijving aan de ECB uit te
voeren, terwijl de ECB ter compensatie een overschrijving dient uit te voeren aan die NCB's van de deelnemende lidstaten waarvan het procentuele aandeel in de
aangepaste kapitaalverdeelsleutel daalt.
Overeenkomstig de aan de statuten ten grondslag
liggende algemene beginselen van billijkheid, gelijke
behandeling en de bescherming van gewettigd
vertrouwen, dienen die NCB's van de deelnemende
lidstaten, waarvan het relatieve aandeel in het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB stijgt ten gevolge van
de voornoemde aanpassingen, eveneens ter compensatie
een overschrijving uit te voeren aan die NCB's van de
deelnemende lidstaten waarvan het relatieve aandeel
daalt.

(1) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

(4)

Ter berekening van de aanpassing van de waarde van
het aandeel van elke NCB van de deelnemende lidstaten
in het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB,
dienen de respectieve wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van elke NCB van de deelnemende lidstaten tot
en met 31 december 2003 en met ingang van 1 januari
2004 te worden uitgedrukt als een percentage van het
totale kapitaal van de ECB, waarmee alle NCB's van de
deelnemende lidstaten hebben ingeschreven,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
In dit besluit wordt bedoeld met:
a) „het geaccumuleerde eigen vermogen”: het totaal van de
reserves, herwaarderingsrekeningen en met reserves gelijkgestelde voorzieningen van de ECB, zoals die zijn opgenomen
in de jaarrekening van de ECB en zoals goedgekeurd door
de Raad van bestuur voor het boekjaar 2003. De reserves en
de met reserves gelijkgestelde voorzieningen van de ECB
omvatten, zonder afbreuk te doen aan het algemene
karakter van „het geaccumuleerde eigen vermogen”, het
Algemeen Reservefonds en de met reserves gelijkgestelde
voorzieningen tegen waarderingsverliezen met betrekking
tot wisselkoersen en marktprijzen;
b) „de overschrijvingsdatum”: de tweede werkdag volgende op
de goedkeuring van de jaarrekening van de ECB door de
Raad van bestuur voor het boekjaar 2003.
Artikel 2
Bijdrage tot de reserves en de voorzieningen van de ECB
1. Dit artikel is slechts van toepassing, indien de waarde van
het geaccumuleerde eigen vermogen groter is dan nul.
2. Indien het aandeel van een NCB van de deelnemende
lidstaten in het geaccumuleerde eigen vermogen stijgt vanwege
de stijging van haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met
ingang van 1 januari 2004, maakt die NCB op de overschrijvingsdatum het overeenkomstig lid 4 vastgestelde bedrag over
aan de ECB.
3. Indien het aandeel van een NCB van de deelnemende
lidstaten in het geaccumuleerde eigen vermogen daalt vanwege
de daling van haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met
ingang van 1 januari 2004, ontvangt die NCB op de overschrijvingsdatum van de ECB het overeenkomstig lid 4 vastgestelde
bedrag.
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4.
Te zijner tijd berekent de ECB, en bevestigt zulks aan elke
NCB van de deelnemende lidstaten, hetzij het bedrag dat die
NCB aan de ECB dient over te maken, ingeval lid 2 van toepassing is, hetzij het bedrag dat die NCB van de ECB dient te
ontvangen, ingeval lid 3 van toepassing is. Behoudens afronding, wordt elk over te maken of te ontvangen bedrag berekend
door de waarde van het geaccumuleerde eigen vermogen te
vermenigvuldigen met het absolute verschil tussen de weging
in de kapitaalverdeelsleutel van elke NCB van de deelnemende
lidstaten op 31 december 2003 en haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met ingang van 1 januari 2004 en de uitkomst te
delen door 100.
5.
Elk in lid 4 genoemd bedrag is op 1 januari 2004 in euro
verschuldigd, maar wordt effectief overgemaakt op de overschrijvingsdatum.
6.
Indien zij ingevolge lid 2 of lid 3 gehouden is tot overmaking van een bedrag, maakt een NCB van de deelnemende
lidstaten, dan wel de ECB, op de overschrijvingsdatum daarnaast eveneens, over de periode van 1 januari 2004 tot en met
de overschrijvingsdatum, lopende interest over op de bedragen,
die respectievelijk door die NCB van de deelnemende lidstaten
dan wel door de ECB verschuldigd zijn. De partijen die deze
interest overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen
die de bedragen, waarop de interest verschuldigd is, overmaken
dan wel ontvangen.
Artikel 3
Aanpassing van de vorderingen ter grootte van de overgedragen externe reserves
1.
De vorderingen van de NCB's van de deelnemende
lidstaten worden op 1 januari 2004 aangepast, zulks overeenkomstig hun aangepaste wegingen in de kapitaalverdeelsleutel.
De waarde van de vorderingen van de NCB's van de deelnemende lidstaten met ingang van 1 januari 2004 is vastgelegd in
de derde kolom van de tabel in de bijlage bij dit besluit.
2.
Zonder enige verdere formaliteit of handeling wordt voor
elke NCB van de deelnemende lidstaten ingevolge deze bepaling
verondersteld, dat zij op 1 januari 2004 de absolute waarde
van de naast haar naam in de vierde kolom van de in de tabel
in de bijlage bij dit besluit vermelde in euro luidende vordering
heeft overgemaakt, dan wel heeft ontvangen, waarbij
„-” verwijst naar een vordering die de NCB aan de ECB overdraagt en „+” verwijst naar een vordering die de ECB aan de
NCB overdraagt.
3.
Op 2 januari 2004 maakt elke NCB van de deelnemende
lidstaten de absolute waarde van het naast haar naam in de
vierde kolom van de in de tabel in de bijlage bij dit besluit
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vermelde in euro luidende bedrag over dan wel ontvangt zij dat
bedrag, waarbij „+” verwijst naar een bedrag dat de NCB aan de
ECB overmaakt en „-” verwijst naar een bedrag dat de ECB aan
de NCB overmaakt.
4. Indien zij ingevolge lid 3 gehouden is tot overmaking van
bedragen, maakt de ECB, dan wel de NCB's van de deelnemende
lidstaten, daarnaast op 2 januari 2004 eveneens, over de
periode van 1 januari tot en met 2 januari 2004, lopende interest op bedragen over die respectievelijk door de ECB en die
NCB's van de deelnemende lidstaten verschuldigd zijn. De
partijen die deze interest overmaken dan wel ontvangen, zijn
dezelfde partijen die de bedragen, waarop de interest verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.
Artikel 4
Algemene bepalingen
1. Enige lopende interest ingevolge artikel 2, lid 6, en artikel
3, lid 4, wordt dagelijks berekend middels de werkelijke aantal
dagen/360-dagtellingsconventie tegen een percentage dat gelijk
is aan de marginale rentevoet die het Europees Stelsel van
centrale banken voor diens meest recente basis-herfinancieringstransactie hanteerde.
2. De ingevolge artikel 2, lid 2, lid 3 en lid 6, en artikel 3,
lid 3 en lid 4, uit te voeren overschrijvingen verlopen apart via
het geautomatiseerde trans-Europese „real-time” brutovereveningssysteem (TARGET).
3. De ECB en de NCB's van de deelnemende lidstaten, die
ingevolge lid 2 gehouden zijn een overschrijving uit te voeren,
geven te zijner tijd de noodzakelijke instructies voor het naar
behoren en tijdig uitvoeren van een dergelijke overschrijving.
Artikel 5
Slotbepalingen
1.

Dit besluit treedt in werking op 19 december 2003.

2. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BIJLAGE
VORDERINGEN TER GROOTTE VAN DE AAN DE ECB OVERGEDRAGEN EXTERNE RESERVES
(in EUR)
Vordering ter grootte
van de aan de ECB overgedragen externe
reserves, op 31
december 2003

NCB van de deelnemende lidstaten

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

Vordering ter grootte
van de aan de ECB overgedragen externe
reserves, met ingang
van 1 januari 2004

Bedrag van overschrijving

1 432 900 000

1 414 850 000

– 18 050 000

12 246 750 000

11 702 000 000

– 544 750 000

Bank of Greece

1 028 200 000

1 080 700 000

+ 52 500 000

Banco de España

4 446 750 000

4 390 050 000

– 56 700 000

Banque de France

8 416 850 000

8 258 750 000

– 158 100 000

424 800 000

512 700 000

+ 87 900 000

7 447 500 000

7 286 300 000

– 161 200 000

74 600 000

85 400 000

+ 10 800 000

De Nederlandsche Bank

2 139 000 000

2 216 150 000

+ 77 150 000

Oesterreichische Nationalbank

1 179 700 000

1 150 950 000

– 28 750 000

Banco de Portugal

961 600 000

1 006 450 000

+ 44 850 000

Suomen Pankki

698 500 000

714 900 000

+ 16 400 000

40 497 150 000

39 819 200 000

– 677 950 000

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Totaal

15.1.2004
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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
houdende een wijziging van artikel 1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van
monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang
van het boekjaar 2002
(ECB/2003/22)
(2004/48/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

verzekeren dat de in januari van dat kwartaal behaalde
inkomsten eveneens worden berekend op basis van de
nieuwe wegingen in de kapitaalverdeelsleutel,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 32,
Gelet op Besluit ECB/2001/16 van de Europese Centrale Bank
van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire
inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (1),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van Besluit ECB/2001/16

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Artikel 1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 definieert
„verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal” onder verwijzing naar Besluit ECB/1998/13 van de Europese Centrale
Bank van 1 december 1998 inzake het procentuele
aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (2).
Besluit ECB/2003/17 van de Europese Centrale Bank van
18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van
de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (3) trekt met ingang van 1 januari 2004 Besluit
ECB/1998/13 in en bepaalt de nieuwe aan de nationale
centrale banken (NCB's) toegekende wegingen in de
verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal
(hierna „wegingen in de kapitaalverdeelsleutel” te
noemen) van de Europese Centrale Bank (ECB).
Voor de toedeling met ingang van het boekjaar 2004
van de monetaire inkomsten van de NCB's van de
lidstaten die de euro hebben aangenomen, dient artikel
1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Deze wijziging dient een algemene definitie van de term „verdeelsleutel voor het
geplaatste kapitaal” in te voeren, teneinde toekomstige
wijzigingen van Besluit ECB/2001/16 te vermijden
telkens wanneer de kapitaalverdeelsleutel van de ECB
wordt aangepast.
Consistentie tussen de in het eerste kwartaal van het
eerste jaar, met ingang van welk jaar elke vijfjaarlijkse
aanpassing van toepassing is, behaalde ECB-inkomsten
en de aan het einde van dat kwartaal verdeelde ECBinkomsten noopt tot afwijking van de eerste alinea van
artikel 2, lid 1, van Besluit ECB/2001/16, teneinde te

(1) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 55.
(2) PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.
(3) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

Besluit ECB/2001/16 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1, onder f), wordt als volgt vervangen:
„f) verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal: de aandelen
van de NCB's (uitgedrukt in percentages) in het
geplaatste kapitaal van de ECB, die resulteren uit de
toepassing op de NCB's van de wegingen in de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 29.1 van de statuten en
zoals van toepassing voor het relevante boekjaar.”.
2. De volgende alinea wordt toegevoegd aan artikel 2, lid 1:
„De tegoeden binnen het Eurosysteem betreffende eurobankbiljetten in omloop worden voor de periode van 1 tot en
met 31 januari van het eerste jaar, met ingang van welk jaar
elke vijfjaarlijkse aanpassing overeenkomstig artikel 29.3
van de statuten van toepassing is, berekend op basis van de
aangepaste verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal die
wordt toegepast op de tegoeden betreffende het totale aantal
op 31 december van het voorafgaande jaar in omloop
zijnde eurobankbiljetten.”.
Artikel 2
Slotbepalingen
1.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

2. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten
(ECB/2003/23)
(2004/49/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 106, lid 1, en op de statuten
van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 16,
Artikel 1
Gelet op Besluit ECB/2001/15 van de Europese Centrale Bank
van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (1),
Wijzigingen van Besluit ECB/2001/15
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Artikel 1, onder c) van Besluit ECB/2001/15 definieert
„verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal” onder verwijzing naar Besluit ECB/1998/13 van de Europese Centrale
Bank van 1 december 1998 inzake het procentuele
aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (2).

Artikel 1, d) van Besluit ECB/2001/15 definieert
„verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten”
onder verwijzing naar de bijlage bij dat besluit houdende
de specificatie van de verdeelsleutel zoals die vanaf 1
januari 2002 van toepassing is.

(3)

Besluit ECB/2003/17 van de Europese Centrale Bank van
18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van
de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (3) trekt met ingang van 1 januari 2004 Besluit
ECB/1998/13 in en bepaalt de nieuwe aan de nationale
centrale banken (NCB's) toegekende wegingen in de
verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal ECB.

(4)

Besluit ECB/2001/15 dient overeenkomstig te worden
gewijzigd, teneinde de met ingang van 1 januari 2004
van toepassing zijnde verdeelsleutel voor de toedeling
van bankbiljetten te bepalen. De wijziging dient eveneens een algemene definitie van de term „verdeelsleutel
voor het geplaatste kapitaal” in te voeren, teneinde
toekomstige wijzigingen van Besluit ECB/2001/15 te
vermijden telkens wanneer de kapitaalverdeelsleutel van
de ECB wordt aangepast,

(1) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 52.
(2) PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.
(3) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

Besluit ECB/2001/15 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, onder c), wordt als volgt vervangen:
„c) „verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal”: de aandelen
van de NCB's (uitgedrukt in percentages) in het
geplaatste kapitaal van de ECB, die resulteren uit de
toepassing op de NCB's van de wegingen in de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 29.1 van de statuten en
zoals van toepassing voor het relevante boekjaar.”.

2. Artikel 1, onder d), wordt als volgt vervangen:
„d) „verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten”: de
percentages die voortvloeien uit de procedure waarbij
het aandeel van de ECB in de totale uitgifte aan eurobankbiljetten in aanmerking wordt genomen en de
verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal (afgerond op
het dichtstbijzijnde veelvoud van 0,0005 procentpunt)
wordt toegepast op het aandeel van de NCB's in dit
totaal. Indien het totaal van de resulterende percentages
niet 100 % is, wordt het verschil weggewerkt door i) als
het totaal minder is dan 100 % het kleinste aandeel met
0,0005 procentpunt te verhogen, eventueel gevolgd
door eenzelfde verhoging van het op een na kleinste
aandeel, enz. totdat het totaal precies 100 % bedraagt,
of ii) als het totaal meer dan 100 % bedraagt, het
grootste aandeel met 0,0005 procentpunt te verlagen,
eventueel gevolgd door eenzelfde verlaging van het op
een na grootste aandeel, enz. totdat het totaal precies
100 % bedraagt. De bijlage bij dit besluit specificeert de
verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten zoals
die vanaf 1 januari 2004 van toepassing is.”.

3. De bijlage bij Besluit ECB/2001/15 wordt vervangen door
de tekst in de bijlage bij dit besluit.
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Artikel 2
Slotbepalingen
1.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

2.

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
Jean-Claude TRICHET

BIJLAGE
VERDEELSLEUTEL VOOR TOEDELING VAN BANKBILJETTEN VANAF 1 JANUARI 2004
(in %)

Europese Centrale Bank

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2690

Deutsche Bundesbank

27,0365

Bank of Greece

2,4970

Banco de España

10,1430

Banque de France

19,0815

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1845

Banca d'Italia

16,8345

Banque centrale du Luxembourg

0,1975

De Nederlandsche Bank

5,1205

Oesterreichische Nationalbank

2,6590

Banco de Portugal

2,3255

Suomen Pankki

1,6515
Totaal

100,0000

