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

VERORDENING (EG) Nr. 102/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 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 23 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 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 22 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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
999

84,9
38,7
121,4
81,7

0707 00 05

052
204
999

140,5
41,2
90,9

0709 10 00

220
999

34,5
34,5

0709 90 70

052
204
999

92,1
44,3
68,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
524
999

46,8
53,9
56,0
36,0
33,3
22,1
41,4

0805 20 10

052
204
999

81,1
91,0
86,1

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

052
204
220
464
600
624
999

79,5
93,1
76,0
87,2
68,7
73,8
79,7

0805 50 10

052
400
600
999

60,4
38,7
75,9
58,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

83,4
40,7
114,7
50,6
74,2
72,7

0808 20 50

060
400
720
999

60,9
82,3
66,0
69,7

1

(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. 103/2004 VAN DE COMMISSIE
van 21 januari 2004
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad met betrekking
tot de regeling inzake interventie en het uit de markt nemen van producten in de sector groenten
en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

verkochte productie” zoals vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 1433/2003 van de Commissie van 11 augustus
2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de
actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van financiële steun betreft (4), wat betekent dat
ook de uit de markt genomen hoeveelheden die vervolgens voor gratis uitreiking worden bestemd, eronder
moeten vallen.

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), en met name op
artikel 30, leden 6 en 7, en artikel 48,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Gepreciseerd dient te worden dat de voorschriften op
het gebied van de verplichte verpakking niet gelden voor
uit de markt genomen producten met uitzondering van
miniproducten, welke laatste zouden kunnen worden
verward met producten die niet de vereiste minimumgrootte of het vereiste minimumgewicht hebben.

(5)

De verkoopseizoenen voor de betrokken producten en
de uitvoeringsbepalingen betreffende het in artikel 23,
lid 5, van Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde driejaarsgemiddelde moeten worden vastgesteld.

(6)

Titel IV van Verordening (EG) nr. 2200/96 bevat de
interventieregeling voor de in artikel 1, lid 2, van die
verordening genoemde producten en voorziet in de
toekenning van een communautaire vergoeding voor de
in bijlage II bij die verordening vermelde producten.
Volgens artikel 15, lid 3, van die verordening kan het
actiefonds worden gebruikt om het uit de markt nemen
van producten te financieren, met name voor de niet in
bijlage II bij die verordening vermelde producten, en om
een toeslag op de in titel IV van die verordening
bedoelde communautaire vergoeding toe te kennen. De
uitvoeringsbepalingen voor de genoemde bepalingen
dienen te worden vastgesteld.

Om het de controleautoriteiten mogelijk te maken hun
controles te plannen, moeten de telersverenigingen elke
ophoudverrichting van tevoren aan deze autoriteiten
melden. Deze autoriteiten staan vervolgens elke ophoudverrichting toe op basis van de bevindingen bij eventuele
controles. Het is wenselijk te bepalen dat deze autoriteiten de denaturering van de uit de markt genomen
producten bijwonen in het geval dat deze producten niet
bestemd zijn voor menselijke consumptie na gratis
uitreiking.

(7)

Omdat de termen „niet te koop aangeboden producten”
en „uit de markt genomen producten” met elkaar
worden gelijkgesteld, moeten zij in eenzelfde begripsomschrijving worden opgenomen. Voor de termen „in de
handel gebrachte hoeveelheid” en „in de handel
gebrachte productie” dient eveneens een enkele begripsomschrijving te gelden die in overeenstemming is met
de begripsomschrijving van de term „waarde van de

Bij artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2200/96
zijn de communautaire ophoudvergoedingen voor de in
bijlage II bij die verordening genoemde producten vastgesteld. Voor de betaling van deze vergoedingen dient te
worden voorzien in een regeling die het mogelijk maakt
enerzijds op elk moment de bij artikel 23 van Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde maxima in acht te
nemen en anderzijds binnen redelijke termijnen tot
betaalbaarstelling voor de betrokken verrichtingen over
te gaan.

(8)

Omdat het uit de markt nemen van producten zoals
bedoeld in artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr.
2200/96, wordt gefinancierd door de actiefondsen,
dienen de betrokken betalingen plaats te vinden in het
kader van Verordening (EG) nr. 1433/2003. Duidelijkheidshalve dient het in artikel 15, lid 3, tweede alinea,
van Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde maximum
voor de toeslagen op de communautaire ophoudvergoeding echter concreet te worden vastgesteld.

Uit de ervaring met de toepassing van Verordening (EG)
nr. 659/97 van de Commissie van 16 april 1997
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 2200/96 van de Raad met betrekking tot de interventieregeling in de sector groenten en fruit (2) blijkt dat in
die regeling bepaalde wijzigingen dienen te worden
aangebracht. In het kader van een voortdurend streven
naar duidelijke teksten ter uitvoering van Verordening
(EG) nr. 2200/96 is het wenselijk Verordening (EG) nr.
659/97 te vervangen. Ook dient uit rationaliteitsoverwegingen van deze gelegenheid gebruik te worden gemaakt
om de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1492/97
van de Commissie van 29 juli 1997 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2200/96
van de Raad inzake de vaststelling van de voorwaarden
voor de distillatie van bepaalde uit de markt genomen
vruchten (3) in de nieuwe verordening op te nemen.
Bijgevolg dienen de Verordeningen (EG) nr. 659/97 en
(EG) nr. 1492/97 te worden ingetrokken.

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van
11.1.2003, blz. 64).
(2) PB L 100 van 17.4.1997, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1135/2001 (PB L 154 van 9.6.2001, blz.
9).
3
( ) PB L 202 van 30.7.1997, blz. 28.

(4) PB L 203 van 12.8.2003, blz. 25.
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In artikel 30, lid 1, onder a), eerste, tweede en derde
streepje, en onder b), van Verordening (EG) nr. 2200/96
is bepaald dat uit de markt genomen groenten en fruit in
de Gemeenschap en daarbuiten als humanitaire hulp via
liefdadigheidsorganisaties of bepaalde inrichtingen en
instellingen gratis kunnen worden uitgereikt aan
bepaalde behoeftige categorieën van de bevolking.
Daartoe dient te worden voorzien in de voorafgaande
erkenning van de liefdadigheidsorganisaties. Ook dient,
wat voedselhulp betreft, ervoor te worden gezorgd dat
de uitvoeringsbepalingen verenigbaar zijn met de algemene beginselen die de Gemeenschap hanteert ten
aanzien van voedselhulp in natura.
Om de gratis uitreiking van uit de markt genomen
producten te vergemakkelijken, dient te worden toegestaan dat die producten worden verwerkt met het oog
op gratis uitreiking ervan, hetzij op kosten van de liefdadigheidsorganisatie, hetzij door middel van een procedure die een gelijke behandeling van de belangstellende
verwerkers garandeert.
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ding staan tot de ernst van de onregelmatigheid. De
controles moeten betrekking hebben op de telersverenigingen en op de betrokken geadresseerden.
(15)

Er moet rekening worden gehouden met de administratieve belasting die de tenuitvoerlegging van deze verordening voor de lidstaten zal betekenen, en daarom moet
worden bepaald dat deze verordening naar gelang van
de producten van toepassing is met ingang van het
eerste verkoopseizoen dat volgt op de datum van inwerkingtreding van deze verordening. Voorts moeten de bij
Verordening (EG) nr. 659/97 vastgestelde bepalingen
betreffende de mededeling van de productenprijzen tot 1
juli 2004 van toepassing blijven in afwachting dat
nieuwe bepalingen worden vastgesteld los van de onderhavige verordening.

(16)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(11)

In geval van gratis uitreiking van uit de markt genomen
groenten en fruit zijn de vervoers-, sorteer- en verpakkingskosten op grond van artikel 30, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2200/96 voor rekening van de Gemeenschap. Gepreciseerd dient te worden aan wie de
vervoerskosten moeten worden betaald. Ook dienen
forfaitaire bedragen voor de vergoeding van de vervoerssorteer- en verpakkingskosten te worden vastgesteld.

HOOFDSTUK I
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Artikel 1
Toepassingsgebied

(12)

Artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2200/96
voorziet voor de uit de markt genomen producten ook
nog in andere voorkeursbestemmingen dan gratis uitreiking. Bepaald dient te worden dat de lidstaten voor de
geschiktste bestemming kunnen kiezen, met dien
verstande dat zich geen concurrentiedistorsies ten nadele
van de betrokken industrieën mogen voordoen. Voor
sommige uit de markt genomen producten kan verwerking tot alcohol een van die bestemmingen zijn. Om te
voorkomen dat distillatie van die producten tot verstoring van de alcoholmarkt leidt, dient te worden bepaald
dat de verkregen alcohol moet worden gedenatureerd en
moet worden bestemd voor industriële doeleinden met
uitsluiting van alle voedingsdoeleinden.

Deze verordening bevat uitvoeringsbepalingen van de regeling
inzake:
a) interventie zoals bedoeld in titel IV van Verordening (EG)
nr. 2200/96 voor de in bijlage II bij die verordening
vermelde producten;
b) het uit de markt nemen van producten zoals bedoeld in
artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2200/96 voor de
in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde maar niet
in bijlage II bij die verordening vermelde producten.
Artikel 2
Begripsomschrijvingen

(13)

(14)

In artikel 25 van Verordening (EG) nr. 2200/96 is
bepaald dat de lidstaten nationale richtsnoeren vaststellen voor de opstelling van bestekken inzake milieuvriendelijke methoden voor het uit de markt nemen van
producten. De minimale inhoud van deze richtsnoeren
dient te worden vastgesteld om te garanderen dat
producten op milieuvriendelijke wijze uit de markt
worden genomen, met name waar het gaat om uit de
markt genomen producten die worden vernietigd of aan
dieren worden verstrekt door uitspreiding over de
bodem.
Er moeten procedures worden vastgesteld voor een
fysieke en documentencontrole op de interventieverrichtingen, niet alleen ten tijde van de ophoudverrichting
maar ook na afloop van het verkoopseizoen. Voor
inbreuken dient te worden voorzien in een terugvorderingsregeling en in afschrikkende sancties die in verhou-

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder
„uit de markt genomen producten” en „niet te koop aangeboden producten” verstaan, de producten die:
a) overeenkomstig de in titel IV van Verordening (EG) nr.
2200/96 vastgestelde interventieregeling niet via een telersvereniging zoals bedoeld in artikel 11 van die verordening
worden verkocht;
b) overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a), van die verordening uit de markt worden genomen.
2. Voor elk product is de door de telersvereniging „in de
handel gebrachte hoeveelheid” zoals bedoeld in artikel 23, lid
3, van Verordening (EG) nr. 2200/96 gelijk aan de som van:
a) de door de leden geproduceerde hoeveelheid die daadwerkelijk via de telersvereniging wordt verkocht of door haar
daadwerkelijk wordt verwerkt;

23.1.2004

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

b) de door leden van andere telersverenigingen geproduceerde
hoeveelheid die via de betrokken telersvereniging in de
handel wordt gebracht overeenkomstig artikel 11, lid 1,
onder c), punt 3, tweede en derde streepje, van Verordening
(EG) nr. 2200/96;
c) de uit de markt genomen hoeveelheid die wordt bestemd
voor gratis uitreiking zoals bedoeld in artikel 30, lid 1,
onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 2200/96.
De in de eerste alinea bedoelde in de handel gebrachte hoeveelheid omvat niet de door de leden van de telersvereniging
geproduceerde hoeveelheid die in de handel wordt gebracht
overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder c), punt 3, eerste,
tweede en derde streepje, van Verordening (EG) nr. 2200/96.
De in de handel gebrachte productie als bedoeld in artikel 24
van Verordening (EG) nr. 2200/96 wordt gelijkgesteld met de
in de handel gebrachte hoeveelheid als omschreven in de eerste
alinea van dit lid.

HOOFDSTUK II
UIT DE MARKT NEMEN

Artikel 3
Handelsnormen
1.
Indien overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr.
2200/96 normen zijn vastgesteld, dienen de uit de markt
genomen producten daaraan te voldoen behalve wat de presentatie- en de aanduidingsvoorschriften betreft. De producten
mogen zonder sortering naar grootte of gewicht, los of in grote
kisten, uit de markt worden genomen op voorwaarde dat de
eisen van klasse II, met name wat de kwaliteit en de grootte of
het gewicht betreft, in acht worden genomen.
De miniproducten zoals omschreven in de betrokken normen
moeten echter voldoen aan de geldende handelsnormen met
inbegrip van de presentatie- en de aanduidingsvoorschriften.

L 16/5
Artikel 5
Driejaarsgemiddelde

Het in artikel 23, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2200/96
bedoelde gemiddelde over een periode van drie jaar is het
rekenkundig gemiddelde van de voor het lopende verkoopseizoen en elk van de twee daaraan voorafgegane verkoopseizoenen geconstateerde procentuele verhouding tussen de uit de
markt genomen hoeveelheid en de in de handel gebrachte
hoeveelheid.

Artikel 6
Voorafgaande melding van de ophoudverrichtingen
1. De telersverenigingen of groeperingen daarvan melden
elke verrichting waarbij producten uit de markt worden
genomen, hierna „ophoudverrichting” genoemd, aan de
bevoegde nationale autoriteiten door middel van een schriftelijk
telecommunicatiebericht of een elektronisch bericht. Deze
melding bevat met name de volgende gegevens: de lijst van de
producten waarvoor interventie wordt toegepast, en de belangrijkste kenmerken van die producten uit het oogpunt van de
betrokken handelsnormen, een schatting van de hoeveelheid
van elk betrokken product, de beoogde bestemming van de uit
de markt genomen producten en de plaats waar zij aan de in
artikel 23, lid 1, bedoelde controles kunnen worden onderworpen. Van de melding maakt een verklaring van overeenstemming deel uit volgens welke de uit de markt genomen
producten voldoen aan de overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde normen of, bij ontstentenis van dergelijke normen, aan de in bijlage I bij de onderhavige verordening vastgestelde minimumeisen.
2. De lidstaten bepalen de wijze waarop de telersverenigingen de in lid 1 bedoelde melding doen, met name wat de
termijnen betreft.

2.
Indien niet overeenkomstig artikel 2 van Verordening
(EG) nr. 2200/96 handelsnormen zijn vastgesteld, moeten de in
bijlage I bij de onderhavige verordening vastgestelde minimumeisen in acht worden genomen. De lidstaten kunnen bepalingen
ter aanvulling van die minimumeisen vaststellen.

3. Binnen de in lid 2 bedoelde termijnen handelt de lidstaat
als volgt:

Artikel 4

a) ofwel verricht hij een controle zoals bedoeld in artikel 23,
lid 1, aan het einde waarvan hij, indien geen onregelmatigheid is ontdekt, toestemming geeft voor de ophoudverrichting zoals deze aan het einde van de controle is geconstateerd;

Verkoopseizoenen
Het verkoopseizoen voor de producten die in aanmerking
komen voor de in artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr.
2200/96 bedoelde communautaire ophoudvergoeding, en voor
de producten die overeenkomstig artikel 15, lid 3, van die
verordening uit de markt worden genomen, is de periode van 1
januari tot en met 31 december voor alle producten behalve:

b) ofwel, in de in artikel 23, lid 3, bedoelde gevallen, verricht
hij geen controle zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, en in dit
geval stelt hij de telersvereniging langs schriftelijke of elektronische weg daarvan in kennis en geeft hij toestemming
voor de ophoudverrichting zoals deze is gemeld.

a) appelen en peren, waarvoor het de periode van 1 augustus
tot en met 31 juli van het volgende jaar is,

4. Zo nodig nemen de lidstaten maatregelen om ervoor te
zorgen dat telers die niet bij een telersvereniging zijn aangesloten, daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de in artikel
24 van Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde interventieregeling.

b) citrusvruchten, waarvoor het de periode van 1 oktober tot
en met 30 september van het volgende jaar is.
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Artikel 7
Betaling van de communautaire ophoudvergoeding
1.
Voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2200/96
genoemde producten wordt de in de artikelen 23, 24 en 26
van die verordening bedoelde communautaire ophoudvergoeding slechts uitgekeerd indien de in artikel 11 van die verordening bedoelde telersverenigingen of de groeperingen van dergelijke verenigingen daartoe bij de bevoegde autoriteit van de
lidstaat een betalingsaanvraagdossier hebben ingediend.
2.
De lidstaten stellen de minimumperiode vast waarop de
in lid 1 bedoelde betalingsaanvraagdossiers betrekking hebben.
3.
De in lid 1 bedoelde betalingsaanvraagdossiers bevatten
bewijsstukken met betrekking tot:
a) de sinds het begin van het betrokken verkoopseizoen in de
handel gebrachte hoeveelheid van elk product;
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6. Bij het onderzoek van elke aanvraag gaan de lidstaten op
basis van alle sinds het begin van het betrokken verkoopseizoen
niet te koop aangeboden hoeveelheden na of de in de artikelen
23 en 24 van Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde
maxima in acht zijn genomen. Bij overschrijding wordt de
communautaire ophoudvergoeding slechts uitgekeerd voor de
hoeveelheden binnen deze maxima, rekening houdend met de
reeds uitgekeerde vergoedingen. De hoeveelheden boven deze
maxima worden bij het onderzoek van het volgende dossier
weer meegenomen.
7. Onder voorbehoud van de in de artikelen 26 en 27
bedoelde sancties betalen de lidstaten de telersverenigingen of
groeperingen daarvan de communautaire ophoudvergoeding,
verminderd met de netto-ontvangsten die deze verenigingen of
groeperingen door middel van de uit de markt genomen
producten hebben verkregen, uit binnen een termijn van vier
maanden te rekenen vanaf de ontvangst van het volledige betalingsaanvraagdossier.

b) de uit de markt genomen hoeveelheid van elk product;
c) de netto-ontvangsten die door middel van de betrokken uit
de markt genomen producten zijn verkregen;

Artikel 8

d) de eindbestemming van elk van de betrokken producten,
waarbij het bewijsstuk dient te bestaan uit een overnamecertificaat (of een gelijkwaardig document) waaruit blijkt dat de
uit de markt genomen producten door een derde zijn overgenomen om te worden gebruikt voor gratis uitreiking,
distillatie, vervoedering of industriële verwerking voor
andere dan voedingsdoeleinden;

Specifieke bepalingen betreffende het uit de markt nemen
van producten in het kader van de actiefondsen

e) het feit dat de betrokken ophoudverrichtingen door de
lidstaat voor de betrokken hoeveelheden zijn toegestaan
overeenkomstig artikel 6, lid 3.
De onder a) en b) bedoelde hoeveelheden worden uitgesplitst
in:
— de hoeveelheid van de telersvereniging zelf,
— de hoeveelheid van elk van de niet bij een telersvereniging
aangesloten telers voor wie de telersvereniging producten
uit de markt heeft genomen overeenkomstig artikel 24 van
Verordening (EG) nr. 2200/96.
In het geval van producten die een proces van verwerking tot
compost of biologische afbraak hebben ondergaan, moet het
betalingsaanvraagdossier een bewijsstuk bevatten zoals door de
lidstaat bepaald overeenkomstig artikel 22 van de onderhavige
verordening.
4.
Elk volledig betalingsaanvraagdossier moet door de telersvereniging aan de nationale autoriteiten worden toegezonden
uiterlijk één maand na het einde van het verkoopseizoen voor
de betrokken producten.
5.
Indien de telersvereniging de in lid 4 vastgestelde termijn
voor de indiening van de betalingsaanvraagdossiers niet in acht
heeft genomen, wordt de uit te keren communautaire ophoudvergoeding bij een vertraging van minder dan één maand met
20 %, bij een vertraging van minder dan drie maanden met
50 % en bij een vertraging van drie maanden of meer met
100 % verlaagd.

1. Voor de betaling van de ophoudcompensatie voor niet in
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2200/96 genoemde
producten en de toekenning van een toeslag op de communautaire ophoudvergoeding zoals bedoeld in artikel 15, lid 3, eerste
alinea, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 2200/96 geldt
het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1433/2003.
2. De lidstaten die op grond van artikel 15, lid 3, tweede
alinea, van Verordening (EG) nr. 2200/96 een maximum vaststellen voor de toeslag op de communautaire ophoudvergoeding, houden rekening met de volgende elementen:
a) het uit de markt nemen van producten is een instrument
om op korte termijn het aanbod op de markt voor verse
producten te stabiliseren;
b) het uit de markt nemen van producten mag in geen geval
een afzetmogelijkheid vormen die in de plaats komt van het
op de markt brengen van producten;
c) het uit de markt nemen van producten mag het beheer van
de markt voor groenten en fruit die voor verwerking zijn
bestemd, niet verstoren.
Zij vergewissen zich ervan dat de telersverenigingen eveneens
met deze elementen rekening houden bij de vaststelling van de
bedragen van de ophoudcompensaties zoals bedoeld in artikel
15, lid 3, eerste alinea, onder a), van Verordening (EG) nr.
2200/96.
De toeslagen die niet mogen worden overschreden door de
lidstaten die artikel 15, lid 3, tweede alinea, van Verordening
(EG) nr. 2200/96 toepassen, zijn vermeld in bijlage II bij de
onderhavige verordening.
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Artikel 9

Artikel 11

Mededeling van gegevens over de uit de markt genomen
producten

Gratis uitreiking aan inrichtingen en instellingen

1.
Vóór de vijftiende van elke maand delen de lidstaten de
Commissie door middel van een elektronisch bericht en in de
door de diensten van de Commissie vastgestelde vorm een
schatting mee van de in de voorgaande maand niet te koop
aangeboden hoeveelheid van elk betrokken product.

De uit de markt genomen producten kunnen ter beschikking
worden gesteld van de door de lidstaten aangewezen strafinrichtingen en op sociaal, onderwijs- of gezondheidsgebied
werkzame instellingen zoals bedoeld in artikel 30, lid 1, onder
a), tweede streepje, en onder b), van Verordening (EG) nr.
2200/96.

2.
Na afloop van elk verkoopseizoen delen de lidstaten de
Commissie voor elk betrokken product de in bijlage III aangegeven gegevens mee.

Bejaardentehuizen, kinderdagverblijven en psychiatrische
inrichtingen worden met die instellingen gelijkgesteld.

Deze gegevens worden verstrekt uiterlijk op:
a) 15 mei na elk verkoopseizoen voor tomaten, aubergines,
bloemkool, abrikozen, perziken, nectarines, druiven,
meloenen en watermeloenen en de niet in bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 2200/96 genoemde producten;
b) 15 februari na elk verkoopseizoen voor peren, appelen,
citroenen, zoete sinaasappelen, satsuma's, clementines en
mandarijnen.
3.
Indien de lidstaten de in lid 2 bedoelde gegevens niet
meedelen of indien de meegedeelde gegevens onjuist blijken
gelet op de objectieve elementen waarover de Commissie
beschikt, kan de Commissie in afwachting dat de nodige gegevens worden verstrekt, de betaling van de in artikel 7, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad (1) bedoelde
voorschotten op de afrekening schorsen.

Artikel 12
Gratis uitreiking buiten de Gemeenschap ten behoeve van
kwetsbare groepen in derde landen
1. De leden 2 tot en met 7 zijn van toepassing in het in
artikel 30, lid 1, onder a), derde streepje, van Verordening (EG)
nr. 2200/96 genoemde geval.
2. De producten die door de in artikel 10 bedoelde liefdadigheidsorganisaties worden verzonden als humanitaire hulp,
komen niet in aanmerking voor uitvoerrestituties. De uit de
markt genomen producten die vervolgens overeenkomstig
artikel 13 of 14 worden verwerkt, mogen door de betrokken
liefdadigheidsorganisaties niet in derde landen worden uitgereikt.

HOOFDSTUK III
BESTEMMING

VAN

DE UIT DE
PRODUCTEN

MARKT

GENOMEN

AFDELING 1

G r a ti s u i t r e i k i ng

Artikel 10
Gratis uitreiking aan liefdadigheidsorganisaties
1.
Producten die in een bepaald verkoopseizoen uit de markt
worden genomen, mogen op verzoek van door de lidstaten
erkende liefdadigheidsorganisaties ter beschikking van die organisaties worden gesteld met het oog op gratis uitreiking ervan
overeenkomstig artikel 30, lid 1, onder a), eerste en derde
streepje, van Verordening (EG) nr. 2200/96.
2.
De lidstaten delen de Commissie om de drie jaar langs
elektronische weg de lijsten mee van de erkende liefdadigheidsorganisaties zoals bedoeld in lid 1. De Commissie zendt deze
lijsten aan alle lidstaten.
3.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om contacten
en transacties tussen de telersverenigingen en de erkende liefdadigheidsorganisaties te vergemakkelijken.
(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

Het document voor uitvoer, het document voor douanevervoer
en het eventueel afgegeven controle-exemplaar T5 worden
voorzien van de vermelding „zonder restitutie”.
3. De lidstaten kunnen de Commissie een verzoek betreffende een actie voor de uitreiking van uit de markt genomen
producten voorleggen ingeval een noodsituatie dit rechtvaardigt. Elk verzoek moet worden gemotiveerd door met name de
volgende gegevens te verstrekken:
a) het land van bestemming en de motivering van elke actie
aan de hand van het bestaan van een erkende humanitaire
crisis, een verzoek van begunstigde landen en duidelijk
aangegeven behoeften van welomschreven kwetsbare bevolkingsgroepen;
b) de te leveren soort producten en de voedingswaarde ervan
in samenhang met de motivering van de actie;
c) het aantal begunstigden ter rechtvaardiging van de voor de
uitreikingsacties beoogde hoeveelheden;
d) de begunstigde gemeenschappen en groepen en de plaatsen
in derde landen waar het de bedoeling is producten uit te
reiken;
e) voor elke geplande actie, de naam van de betrokken liefdadigheidsorganisaties en de rol van elk van hen;
f) het verzoek van de regering van het land of de landen van
bestemming met betrekking tot de voorgenomen actie.
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4.
De Commissie beslist per geval of toestemming voor de
uitvoering van de voorgenomen actie dient te worden verleend,
waarbij zij in voorkomend geval bepaalde wijzigingen laat
aanbrengen en waarbij zij de in lid 3 bedoelde motivering
beoordeelt en met name rekening houdt met:
a) de honoreringsgaranties;
b) de marktsituatie in de Gemeenschap en in de betrokken
derde landen;
c) het bestaan van een humanitaire crisis;
d) het bestaan van een door de begunstigde landen geformuleerd verzoek;
e) het bestaan van onderkende behoeften van welomschreven
kwetsbare bevolkingsgroepen;
f) de inachtneming van de beginselen die zijn neergelegd in
het Voedselhulpverdrag van Londen (1).
5.
Elke latere belangrijke wijziging van de in lid 3 bedoelde
actie wordt meegedeeld aan de Commissie, die beschikt over
een termijn van één maand om zich tegen die wijziging te
verzetten.

23.1.2004

verwerken door in natura beloonde verwerkers. Daartoe
kunnen zij overeenkomstig het bepaalde in dit artikel één of
meer permanente openbare inschrijvingen, openbare verkopen
bij opbod of door de lidstaat gekozen andere procedures organiseren die garanderen dat de belangstellende verwerkende
bedrijven op gelijke voorwaarden kunnen meedingen. De voor
gratis uitreiking bestemde verwerkte producten worden vervolgens door de betrokken liefdadigheidsorganisaties, inrichtingen
of instellingen uitgereikt.
3. De lidstaat die gebruik wenst te maken van een procedure
zoals bedoeld in lid 2 geeft daaraan op passende wijze bekendheid. De verwerkingsperiode waarop de procedure betrekking
heeft, mag niet langer zijn dan de duur van één jaar.
4. De lidstaat voegt de overeenkomstig lid 1 meegedeelde
behoeften eventueel samen tot partijen verwerkte producten.

Artikel 15
Toewijzingsplan en verplichtingen van de verwerker

6.
Voor elke actie zenden de lidstaten de Commissie een
afschrift van de kennisgeving aan het Comité afzet van overschotten van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van
de Verenigde Naties.
7.
Na afloop van elke actie verstrekken de lidstaten de
Commissie de in bijlage IV genoemde gegevens. Zij stellen de
Commissie op haar verzoek in kennis van het verloop van elke
actie in derde landen.

Artikel 13
Verwerking op kosten van de liefdadigheidsorganisatie
Elke liefdadigheidsorganisatie zoals bedoeld in artikel 10 kan
uit de markt genomen producten verwerken of op haar kosten
laten verwerken met het oog op gratis uitreiking. De totale
hoeveelheid door de verwerking verkregen producten moet
gratis worden uitgereikt.

Artikel 14

1. Na toepassing van de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure stelt de lidstaat een plan voor toewijzing aan een
verwerker op dat voor elke partij ten minste de volgende gegevens bevat:
a) het betrokken verse product en de periode waarin uit de
markt genomen producten beschikbaar kunnen zijn;
b) de geografische gebieden waar de uit de markt genomen
producten beschikbaar kunnen zijn;
c) een beschrijving van de procedure die de lidstaat voor de
keuze van de verwerker heeft gevolgd;
d) de identiteit van de gekozen verwerker;
e) een nauwkeurige beschrijving van het te leveren verwerkte
product op basis van groente of fruit en van de verpakking
ervan, de uiterste leveringdatum en de hoeveelheid die de
verwerker zich verbindt te leveren voor een bepaalde
hoeveelheid beschikbare uit de markt genomen producten;

Procedure in geval van in natura betaalde verwerking

f) de identiteit van de liefdadigheidsorganisaties, inrichtingen
en instellingen waarvoor het verwerkte product bestemd is.

1.
Uiterlijk op de door de bevoegde nationale autoriteit vastgestelde datum delen de belangstellende liefdadigheidsorganisaties, inrichtingen en instellingen zoals bedoeld in artikel 10,
respectievelijk artikel 11, die autoriteit mee aan welke hoeveelheden verwerkte producten op basis van groente of fruit,
verkregen door verwerking van uit de markt genomen
producten, zij behoefte hebben, waarbij zij zich ertoe verbinden
die hoeveelheden over te nemen en in hun geheel gratis uit te
reiken.

2. De lidstaat legt het toewijzingsplan ter goedkeuring aan
de Commissie voor. Elk toewijzingsplan waarin de hoeveelheid
vers product te hoog is in verhouding tot de hoeveelheid
verwerkte producten, zal door de Commissie worden afgewezen. Na de goedkeuring door de Commissie gaat de lidstaat
over tot de toewijzing.

2.
Naar gelang van de overeenkomstig lid 1 meegedeelde
behoeften kunnen de lidstaten de uit de markt genomen
producten die bestemd zijn voor gratis uitreiking, laten
(1) PB L 222 van 24.8.1999, blz. 40.

3. Voor elke partij deelt de lidstaat, naarmate producten uit
de markt worden genomen, de verwerker mee bij welke telersverenigingen hij zich van verse producten kan voorzien,
waarbij de lidstaat de verwerker voorrang geeft op de andere
mogelijke bestemmingen voor de uit de markt genomen
producten.
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4.
De verwerker moet de hoeveelheden uit de markt
genomen producten die hem ter beschikking worden gesteld,
volledig verwerken. De hoeveelheden uit de markt genomen
producten boven de hoeveelheden die nodig zijn voor de
vervaardiging van de voor gratis uitreiking bestemde verwerkte
producten, vormen zijn beloning in natura om de door hem
gemaakte vervaardigingskosten te vergoeden.
5.
Na de vervaardiging wordt het verwerkte product uiterlijk
twee maanden nadat de verwerker de grondstof heeft
ontvangen, ter beschikking van de betrokken liefdadigheidsorganisaties, inrichtingen en instellingen gesteld naar evenredigheid van de ter beschikking van de verwerker gestelde hoeveelheid verse producten.
6.
Om te garanderen dat de offerte gestand wordt gedaan,
stelt de verwerker een leveringszekerheid. Deze wordt berekend
op basis van het voor de productie van het verwerkte product
gevraagde nettogewicht aan vers product. Zij is gelijk aan:
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2. De vervoerskosten worden betaald aan degene die de
kosten van het betrokken vervoer daadwerkelijk financieel heeft
gedragen.
Deze betaling geschiedt slechts tegen overlegging van bewijsstukken waaruit met name blijken:
a) de naam van de begunstigde organisaties, inrichtingen of
instellingen,
b) de hoeveelheid van de betrokken producten,
c) de overname door de begunstigde organisaties, inrichtingen
of instellingen en de gebruikte vervoermiddelen,
d) de werkelijk gemaakte vervoerskosten.

Artikel 17
Sorteer- en verpakkingskosten

a) voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2200/96
genoemde producten, eenmaal de in artikel 26 van die
verordening bedoelde communautaire ophoudvergoeding,
b) voor de overige producten, een door de lidstaat vastgesteld
bedrag.
Zij wordt vrijgegeven naarmate het verwerkte product wordt
geleverd en nadat de verwerker het bewijs heeft geleverd dat de
totale hoeveelheid hem voor de levering van het verwerkte
product ter beschikking gestelde verse producten is verwerkt.

Artikel 16

1. De kosten van het sorteren en verpakken van verse
producten in het kader van de in artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde gratis uitreiking van uit de
markt genomen groenten en fruit zijn voor producten die
worden aangeboden in verpakkingen met een nettogewicht van
minder dan 25 kg, tegen een forfaitair tarief van 132 EUR per
ton nettogewicht voor rekening van het EOGFL, afdeling
Garantie. Voor verse producten die bestemd zijn voor de
vervaardiging van verwerkte producten zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de onderhavige verordening, worden deze
kosten niet vergoed.
2. De verpakkingen van de voor gratis uitreiking bestemde
producten moeten zijn voorzien van het Europese embleem
samen met één of meer van de volgende vermeldingen:
— Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento
(CE) no 103/2004]

Vervoerskosten
1.
Voor alle uit de markt genomen producten die gratis
worden uitgereikt, zijn de met die uitreiking gemoeide
vervoerskosten voor rekening van het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie,
op basis van de in bijlage V vastgestelde forfaitaire bedragen
volgens de afstand tussen de plaats waar de producten uit de
markt worden genomen, en de plaats van levering.
Bij gratis uitreiking buiten de Gemeenschap hebben de in
bijlage V vastgestelde forfaitaire bedragen betrekking op de
afstand tussen de plaats waar de producten uit de markt
worden genomen, en de plaats van uitgang uit de Gemeenschap.
In geval van zeevervoer bepaalt de Commissie aan de hand van
de werkelijke vervoerskosten en de afstand welke bedragen aan
vervoerskosten kunnen worden vergoed. De aldus bepaalde
vergoeding kan niet hoger zijn dan de kosten die in aanmerking zouden komen bij landvervoer over de kortste afstand
tussen de plaats van inscheping en de theoretische plaats van
uitgang. Op de in bijlage V vastgestelde bedragen wordt een
correctiecoëfficiënt van 0,6 toegepast.

— Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 103/
2004]
— Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 103/2004)
— Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 103/2004)
— Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 103/
2004]
— Προϊόν προοριζόµενο για δωρεάν διανοµή [κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 103/2004]
— Product for free distribution (Regulation (EC) No 103/2004)
— Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no
103/2004]
— Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento
(CE) n. 103/2004]
— Produkts paredzēts bezmaksas izplatı̄šanai [Regula (EK) Nr.
103/2004]
— Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas
(EB) Nr. 103/2004]
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— Térítésmentes terjesztésre szánt termék (103/2004. sz. EK
rendelet)
— Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament
(KE) nru. 103/2004]
— Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG)
nr. 103/2004)
— Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporza˛dzenie (WE) nr 103/2004]
— Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE)
no 103/2004]
— Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č.
103/2004]
— Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št.
103/2004]
— Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 103/2004)
— Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 103/2004).
Voor gratis uitreiking buiten de Gemeenschap moet deze
vermelding ook in de taal of talen van de betrokken derde
landen zijn aangebracht.
De verpakkingen van verse producten die bestemd zijn voor de
vervaardiging van verwerkte producten zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14, hoeven niet van deze vermeldingen te zijn
voorzien.
3.
De kosten van sortering en verpakking worden betaald
aan de telersvereniging die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Deze betaling geschiedt slechts tegen overlegging van bewijsstukken waaruit met name blijken:
a) de naam van de begunstigde organisaties, inrichtingen of
instellingen,
b) de hoeveelheid van de betrokken producten,
c) de overname door de begunstigde organisaties, inrichtingen
of instellingen, met vermelding van de aanbiedingsvorm.
AFDELING 2

Di sti lla ti e , g e br u i k v oor a nde r e da n v oe di ng sdoe le i n de n e n v e r v oe de r i n g
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2. De in lid 1 bedoelde beschikbaarstelling en toewijzing
worden uitgevoerd uiterlijk drie maanden na het begin van het
verkoopseizoen voor het betrokken product.
3. De lijst van de instanties die door de lidstaten zijn aangewezen om de in lid 1 bedoelde beschikbaarstelling of toewijzing uit te voeren, wordt door de Commissie bekendgemaakt in
reeks C van het Publicatieblad van de Europese Unie.
4. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om concurrentiedistorsies bij de beschikbaarstelling en de toewijzing van de
producten aan de belangstellende verwerkende bedrijven te
voorkomen.
5. Op verzoek van de Commissie delen de lidstaten binnen
zeven dagen het resultaat mee van de in de leden 1 tot en met
4 bedoelde maatregelen.
Artikel 19
Distillatie
In geval van distillatie van de in artikel 30, lid 1, onder c), van
Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde producten wordt de uit
de betrokken producten verkregen alcohol aan een bijzondere
denaturering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3199/93
van de Commissie (1) onderworpen en voor industriële doeleinden en niet voor voedingsdoeleinden bestemd.
Artikel 20
Vervoedering
1. De gedurende een bepaald verkoopseizoen uit de markt
genomen producten kunnen op de in lid 2 bepaalde voorwaarden als vers product aan op hun verzoek door de lidstaat
erkende veehouders beschikbaar worden gesteld voor vervoedering. Dierentuinen en -parken, jachtreservaten en andere ondernemingen met dieren waaraan uit de markt genomen
producten kunnen worden gevoerd als vers product, worden
met deze veehouders gelijkgesteld.
2. De lidstaten erkennen de veehouders en met hen gelijkgestelde ondernemingen. Voor elke veehouder of gelijkgestelde
onderneming wordt in de erkenning vermeld welke maximumhoeveelheden uit de markt genomen producten hem/haar
beschikbaar kunnen worden gesteld gezien het aantal dieren
waarover hij/zij beschikt, en op welke wijze hij/zij de uit de
markt genomen producten aan de dieren mag verstrekken. De
erkenning is geldig gedurende maximaal drie jaar.
AFDELING 3

Artikel 18

V e r p l i c h ti n g e n v a n de g e a dr e sse e r de n va n
p r odu c te n e n na t i ona le r i c h t snoe r e n

de

Gemeenschappelijke voorschriften
1.
Voor de beschikbaarstelling en de toewijzing aan de industrie van de in artikel 30, lid 1, onder a), vierde en vijfde
streepje, van Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde producten
met het oog op gebruik voor andere dan voedingsdoeleinden of
gebruik voor vervoedering na verwerking door de veevoederindustrie en van de in artikel 30, lid 1, onder c), van die verordening bedoelde producten met het oog op distillatie tot alcohol
van meer dan 80 % vol wordt hetzij een permanente openbare
inschrijving, hetzij een openbare verkoop bij opbod, hetzij een
door de lidstaat gekozen andere procedure georganiseerd die
garandeert dat de belangstellende verwerkende bedrijven op
gelijke voorwaarden kunnen meedingen.

Artikel 21
Verbintenissen van de geadresseerden van de uit de markt
genomen producten
De in de artikelen 10, 11 en 18 bedoelde geadresseerden van
uit de markt genomen producten verbinden zich ertoe:
a) de bepalingen van deze verordening in acht te nemen;
b) een voorraadboekhouding en een financiële boekhouding te
voeren die de betrokken transacties gedetailleerd weergeven;
(1) PB L 288 van 23.11.1993, blz. 12.
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c) zich te onderwerpen aan de in de communautaire regelgeving voorgeschreven controles;
d) de in artikel 7, lid 3, onder d), bedoelde bewijsstukken te
verstrekken.
Bovendien verbinden de geadresseerden van uit de markt
genomen producten die bestemd zijn voor distillatie, zich ertoe
geen aanvullende steun te ontvangen voor de uit de betrokken
producten verkregen alcohol.
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ontvangst van de in artikel 6, lid 1, van de onderhavige verordening bedoelde melding binnen de in artikel 6, lid 2, van de
onderhavige verordening bedoelde termijnen.
2. De in lid 1 bedoelde controles van het eerste niveau
hebben voor elk product betrekking op 100 % van de hoeveelheid in de loop van het verkoopseizoen uit de markt genomen
product. Na deze controle worden de uit de markt genomen
hoeveelheden in aanwezigheid van de bevoegde autoriteiten
onder de door de lidstaat bepaalde voorwaarden en ten
genoegen van de lidstaat gedenatureerd.

Artikel 22
Inachtneming van de milieueisen
1.
De lidstaten delen de Commissie langs elektronische weg
de in artikel 25, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 2200/
96 bedoelde nationale richtsnoeren mee. Zij stellen de
Commissie van elke wijziging van deze richtsnoeren in kennis.
De Commissie deelt de richtsnoeren van elke lidstaat mee aan
alle andere lidstaten.
2.
De in lid 1 bedoelde richtsnoeren voorzien in de voorwaarden waarop de telersverenigingen gebruik mogen maken
van het bepaalde in artikel 30, lid 2, van Verordening (EG) nr.
2200/96, met inbegrip van de door de lidstaat toegestane
methoden voor verwerking tot compost en biologische afbraak,
de procedures die moeten worden gevolgd door de telersverenigingen die deze methoden gebruiken, en de in artikel 7, lid 3,
onder d), van de onderhavige verordening bedoelde documenten ten bewijze van de eindbestemming van de producten
die de telersverenigingen samen met de betalingsaanvraag
moeten overleggen.
3.
In het geval dat de lidstaat de in artikel 20, lid 2, bedoelde
veehouders toestemming geeft om de uit de markt genomen
producten aan de dieren te verstrekken door uitspreiding over
de bodem op een perceel landbouwgrond, voorzien de in lid 1
van het onderhavige artikel bedoelde richtsnoeren ook in de
voorwaarden waarop de veehouders van deze mogelijkheid
gebruik mogen maken.
HOOFDSTUK IV
CONTROLES EN SANCTIES

AFDELING 1

Controles
Artikel 23
Controle van het eerste niveau
1.
Bij elke telersvereniging verrichten de lidstaten op de
ophoudverrichtingen controles van het eerste niveau die
bestaan uit een documenten- en identiteitscontrole, een fysieke
controle, eventueel door bemonstering, op het gewicht van de
uit de markt genomen producten en een overeenkomstig
bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1148/2001 van de
Commissie (1) uitgevoerde normcontrole om na te gaan of het
bepaalde in artikel 3 is nageleefd. De controle vindt plaats na
(1) PB L 153 van 13.6.2001, blz. 9.

3. In geval van toepassing van artikel 30, lid 1, onder a),
eerste, tweede en derde streepje, en onder b), van Verordening
(EG) nr. 2200/96 kunnen de lidstaten in de loop van het
verkoopseizoen slechts een verlaagd deel van de betrokken
hoeveelheden controleren, dat echter niet kleiner mag zijn dan
10 %. De betrokken producten worden niet onderworpen aan
de in lid 2 van het onderhavige artikel bedoelde denaturering.
In het geval dat de controles belangrijke onregelmatigheden
aan het licht brengen, voeren de bevoegde autoriteiten extra
controles uit.

Artikel 24
Controle van het tweede niveau
1. Na afloop van het verkoopseizoen voeren de lidstaten
steekproefsgewijs controles van het tweede niveau uit. Zij
stellen criteria vast volgens welke zij de risico's analyseren en
beoordelen of een bepaalde telersvereniging ophoudverrichtingen heeft uitgevoerd die niet in overeenstemming zijn met
de regelgeving. Deze criteria hebben onder meer betrekking op
de bevindingen bij de eerdere controles van het eerste en het
tweede niveau en op het bestaan of ontbreken van maatregelen
van het type kwaliteitsborging bij de telersvereniging. Aan de
hand van deze criteria stellen de lidstaten voor elke telersvereniging een minimale frequentie van de controle van het tweede
niveau vast.
2. De controles van het tweede niveau bestaan uit op documenten gebaseerde, en in voorkomend geval ter plaatse
verrichte, controles op de interventieverrichtingen bij de telersverenigingen en de geadresseerden van de uit de markt
genomen producten om zich ervan te vergewissen of de voorwaarden die voor de betaling van de communautaire ophoudvergoeding moeten zijn vervuld, in acht zijn genomen. Deze
controles omvatten met name:
a) een verificatie van de voorraadboekhouding en de financiële
boekhouding die moeten worden bewaard door elke telersvereniging die tijdens het betreffende verkoopseizoen één
of meer ophoudverrichtingen uitvoert;
b) een verificatie van de in de handel gebrachte hoeveelheden
zoals opgegeven in de betalingsaanvragen, met name door
een controle te verrichten op de voorraad- en financiële
boekhouding, op de facturen en zo nodig op de waarheidsgetrouwheid daarvan en op de overeenstemming van die
opgaven met de boekhoudkundige en/of fiscale gegevens
van de betrokken telersverenigingen;
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c) een controle om na te gaan of een correct boekhoudkundig
beheer is gevoerd, met name door verificatie van de waarheidsgetrouwheid van de opgaven van de door de telersverenigingen verkregen netto-ontvangsten in de betalingsaanvragen, van de evenredigheid van de kosten die eventueel
voor het uit de markt nemen van producten in rekening zijn
gebracht, en van de boekingen inzake de inning door de
telersverenigingen van de communautaire ophoudvergoeding en inzake de eventuele doorstorting daarvan aan de
leden en de onderlinge samenhang tussen deze boekingen;
d) controles op de in de betalingsaanvragen opgegeven bestemming van de uit de markt genomen producten en op de
naleving van de bepalingen van deze verordening door de
telersverenigingen en de geadresseerden.
Voor elk verkoopseizoen wordt de in de eerste alinea bedoelde
controle verricht bij ten minste 30 % van de betrokken telersverenigingen en van de geadresseerden waarmee die verenigingen hebben samengewerkt, en voor elke betrokken telersvereniging wordt zij ten minste eenmaal verricht per vijfjarige
periode waarin producten uit de markt zijn genomen. Elke
controle heeft betrekking op onder meer een steekproef die ten
minste 5 % vertegenwoordigt van de in de loop van het
verkoopseizoen door de telersvereniging uit de markt genomen
hoeveelheden.
In de in de eerste alinea, onder a), bedoelde voorraadboekhouding en financiële boekhouding moeten voor elk product
waarvan hoeveelheden uit de markt worden genomen, de
volgende stromen (uitgedrukt in hoeveelheden) afzonderlijk
worden vermeld:
a) de door leden van de telersvereniging geleverde productie
en de overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder c), punt 3,
tweede en derde streepje, van Verordening (EG) nr. 2200/96
door leden van andere telersverenigingen geleverde
productie;
b) de productie die wordt geleverd door andere marktdeelnemers dan die welke onder a) worden bedoeld;
c) de door de telersvereniging verkochte hoeveelheden, uitgesplitst tussen de voor de markt voor verse producten gereedgemaakte producten en de overige typen producten (met
inbegrip van voor verwerking bestemde grondstoffen);
d) de uit de markt genomen producten.
De in de eerste alinea, onder d), bedoelde controles op de
bestemming omvatten met name:
a) een steekproefsgewijze controle op de door de geadresseerden bij te houden specifieke boekhouding en in voorkomend geval op de overeenstemming daarvan met de bij de
nationale wetgeving voorgeschreven boekhouding;
b) een controle op de inachtneming van de geldende milieueisen;
c) wat distillatie betreft, een controle op de verwerking van het
toegewezen product tot alcohol van meer dan 80 % vol en
op de denaturering, de bestemming en het gebruik voor
industriële doeleinden van die alcohol.
3.
In het geval dat de controles van het tweede niveau
belangrijke onregelmatigheden aan het licht brengen, verrichten
de bevoegde autoriteiten de controles van het tweede niveau

23.1.2004

voor het betrokken verkoopseizoen op grondiger wijze en
verhogen zij in het volgende verkoopseizoen de frequentie van
de controles van het tweede niveau voor de betrokken telersverenigingen (of groeperingen daarvan).

AFDELING 2

T e r u g v or de r i ng e n sa nc ti e s

Artikel 25
Terugvordering
De aan de betrokken telersverenigingen, zelfstandige telers of
geadresseerden onverschuldigd uitbetaalde vergoedingen
worden met name in de volgende gevallen teruggevorderd,
verhoogd met rente:
a) de niet te koop aangeboden producten worden niet overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 2200/96
afgezet;
b) door de afzet van de niet te koop aangeboden producten
wordt ernstige schade toegebracht aan het milieu en/of bij
die afzet worden de in artikel 22 van de onderhavige verordening bedoelde richtsnoeren niet in acht genomen.
De toe te passen rentevoet wordt berekend overeenkomstig de
bepalingen van de nationale wetgeving en is niet lager dan de
rentevoet die in het kader van de nationale bepalingen in de
regel geldt voor terugvorderingen.

Artikel 26
Financiële sancties
1. Indien na de melding zoals bedoeld in artikel 6 bij een
controle zoals bedoeld in artikel 23 onregelmatigheden worden
geconstateerd ten aanzien van de in artikel 2 van Verordening
(EG) nr. 2200/96 bedoelde normen of de in bijlage I bij de
onderhavige verordening opgenomen minimumkwaliteitseisen,
wordt de begunstigde/aanvrager gevraagd:
a) het bedrag te betalen van de onrechtmatig gevraagde
vergoedingen, berekend op basis van de hoeveelheden uit de
markt genomen producten die niet aan de normen of de
minimumeisen voldoen, indien deze hoeveelheden kleiner
zijn dan 10 % van de overeenkomstig artikel 6 van de
onderhavige verordening gemelde hoeveelheden;
b) het dubbele te betalen van het bedrag van de onrechtmatig
gevraagde vergoedingen, berekend op basis van de hoeveelheden uit de markt genomen producten die niet aan de
normen of de minimumeisen voldoen, indien deze hoeveelheden gelijk aan of groter dan 10 % en niet groter dan 25 %
van de overeenkomstig artikel 6 van de onderhavige verordening gemelde hoeveelheden zijn;
c) het bedrag te betalen dat overeenkomt met de vergoeding
voor de totale overeenkomstig artikel 6 van de onderhavige
verordening gemelde hoeveelheden indien de hoeveelheden
uit de markt genomen producten die niet aan de normen of
de minimumeisen voldoen, groter zijn dan 25 % van die
gemelde hoeveelheden.
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2.
Behalve bij een kennelijke vergissing moet, wanneer onregelmatigheden ten aanzien van de toepassing van de onderhavige verordening worden geconstateerd, de begunstigde/
aanvrager:
a) indien de vergoeding reeds is uitbetaald, naast het teruggevorderde bedrag zoals bedoeld in artikel 25 ook:
i) bij fraude, een bedrag betalen dat gelijk is aan het onverschuldigd uitbetaalde bedrag,
ii) in de andere gevallen, 50 % van het onverschuldigd
uitbetaalde bedrag betalen;
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Artikel 28
Overmaking van de bedragen

De teruggevorderde bedragen, de rente en de als gevolg van de
toepassing van sancties verschuldigde bedragen worden overgemaakt aan het bevoegde betaalorgaan en in mindering gebracht
op de door het EOGFL gefinancierde uitgaven.
Artikel 29
Nationale bepalingen

b) indien de vergoedingsaanvragen reeds overeenkomstig
artikel 7 zijn ingediend, maar nog geen vergoeding is uitbetaald:
i) bij fraude, de onrechtmatig gevraagde vergoedingen
betalen,
ii) in de andere gevallen, 50 % van de onrechtmatig
gevraagde vergoedingen betalen.

De artikelen 23 tot en met 28 gelden onverminderd alle maatregelen die de lidstaten nodig achten om de naleving van titel
IV en artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2200/96 te waarborgen, en onverminderd andere sancties die op grond van
artikel 48 van die verordening worden vastgesteld.
HOOFDSTUK V
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 27
Artikel 30
Aanvullende sancties
1.
Wanneer bij de overeenkomstig de artikelen 23 en 24
uitgevoerde controles onregelmatigheden worden geconstateerd
die zijn toe te schrijven aan de geadresseerden, zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
a) De erkenning van de in artikel 10 en artikel 20, lid 2,
bedoelde geadresseerden wordt ingetrokken. Deze intrekking
geschiedt onmiddellijk voor de duur van ten minste één
verkoopseizoen, welke periode naar gelang van de ernst van
de onregelmatigheid wordt verlengd. De in artikel 11
bedoelde inrichtingen en instellingen kunnen voor het
volgende verkoopseizoen niet als begunstigde van gratis
uitreiking in aanmerking worden genomen.
b) De in de artikelen 18, 19 en 20 bedoelde geadresseerden
kunnen van het bepaalde in die artikelen geen gebruikmaken voor de duur van ten minste één verkoopseizoen,
welke periode naar gelang van de ernst van de onregelmatigheid wordt verlengd.
c) De geadresseerde van het uit de markt genomen product is
verplicht de waarde van de hem ter beschikking gestelde
producten, geschat overeenkomstig artikel 3, lid 4, van
Verordening (EG) nr. 1433/2003, de vergoede sorteer- en
verpakkingskosten en de vergoede vervoerskosten terug te
betalen, verhoogd met rente die wordt berekend over de
tussen de ontvangst van het product en de terugbetaling
door de begunstigde verstreken tijd.
2.
Indien opzettelijk of door grove nalatigheid een onjuiste
aangifte is gedaan, sluit de lidstaat de betrokken telersvereniging van de communautaire ophoudvergoeding en van de
mogelijkheid om overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a),
van Verordening (EG) nr. 2200/96 producten uit de markt te
nemen uit voor één à vijf verkoopseizoenen volgende op het
verkoopseizoen waarin de onregelmatigheid is geconstateerd,
naar gelang van de ernst van de feiten.

Overgangsbepalingen
1. In afwijking van artikel 4 is het verkoopseizoen 2004/
2005:
a) voor meloenen en watermeloenen de periode van 1 april tot
en met 31 december 2004,
b) voor bloemkool, abrikozen, nectarines, perziken en tafeldruiven de periode van 1 mei tot en met 31 december
2004,
c) voor peren de periode van 1 juni 2004 tot en met 31 juli
2005,
d) voor appelen de periode van 1 juli 2004 tot en met 31 juli
2005,
e) voor citroenen de periode van 1 juni 2004 tot en met 30
september 2005.
2. Voor de verkoopseizoenen 2002/2003 en 2003/2004 is
de in aanmerking te nemen periode van drie jaar zoals bedoeld
in artikel 5 de periode die de verkoopseizoenen 2002/2003,
2003/2004 en 2004/2005 omvat.
Artikel 31
Intrekking
De Verordeningen (EG) nr. 659/97 en (EG) nr. 1492/97
worden ingetrokken.
Het bepaalde in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 659/97 is
evenwel van toepassing tot 1 juli 2004.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen gelden als
verwijzingen naar de onderhavige verordening en moeten
worden gelezen overeenkomstig de in bijlage VI opgenomen
concordantietabel.
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Artikel 32
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Voor elk product is zij van toepassing vanaf het begin van het eerste verkoopseizoen volgende op de
inwerkingtreding van deze verordening voor het betrokken product zoals bepaald in artikel 4 en artikel 30,
lid 1.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 21 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

23.1.2004
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BIJLAGE I
MINIMUMEISEN WAARAAN DE VOOR INTERVENTIE BESTEMDE PRODUCTEN MOETEN VOLDOEN
1. De voor interventie bestemde producten moeten zijn:
— heel,
— gezond; de producten mogen niet door rot zijn aangetast of een zodanig verminderde kwaliteit hebben dat ze niet
meer geschikt zijn voor consumptie,
— zuiver en nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen,
— nagenoeg vrij van parasieten en van aantastingen door parasieten,
— vrij van abnormaal uitwendig vocht,
— vrij van een vreemde geur en/of smaak.
2. De producten moeten, rekening houdend met de aard ervan, voldoende ontwikkeld en voldoende rijp zijn.
3. De producten moeten de kenmerken van de variëteit en/of het handelstype vertonen.

BIJLAGE II
MAXIMUMTOESLAGEN OP DE COMMUNAUTAIRE OPHOUDVERGOEDING
(EUR/t)
Product

Maximumtoeslag

Tomaten

80,1

Bloemkool

65,0

Appelen

62,3

Druiven

74,3

Abrikozen

91,9

Nectarines

123,9

Perziken

115,4

Peren

64,4

Aubergines

36,5

Sinaasappelen

18,5

Mandarijnen

44,8

Clementines

7,0

Satsuma's

0,0

Citroenen

42,6

Meloenen

42,0

Watermeloenen

27,0
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BIJLAGE III
OVERZICHT VAN DE INTERVENTIES
Gegevens die na afloop van elk verkoopseizoen op grond van artikel 9, lid 2, door de lidstaten aan de
Commissie moeten worden verstrekt
1. Voor elk in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2200/96 genoemd product en voor elk van de overige betrokken
producten:
a) totale niet te koop aangeboden hoeveelheid (in ton);
b) door de lidstaten uitgekeerd bedrag (in euro of in nationale valuta), uitgesplitst in communautaire ophoudvergoedingen, toeslagen op de communautaire ophoudvergoeding en ophoudcompensaties voor uit de markt genomen
producten die niet onder bijlage II vallen.
2. Voor elk in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2200/96 genoemd product en, op verzoek van de diensten van de
Commissie, voor bepaalde niet onder die bijlage II vallende producten waarvan in het betrokken verkoopseizoen of
in één van de vorige verkoopseizoenen een belangrijke hoeveelheid uit de markt is genomen:
a) uitsplitsing per maand van de niet te koop aangeboden hoeveelheid (in ton);
b) uitsplitsing naar bestemming zoals bedoeld in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de niet te koop
aangeboden hoeveelheid (in ton).
3. Samenvattende tabel van de in de handel gebrachte en de niet te koop aangeboden hoeveelheid (in ton) per erkende
telersvereniging en per (in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2200/96 genoemd en, in voorkomend geval, niet onder
die bijlage II vallend) product.

BIJLAGE IV
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BIJLAGE V
VERVOERSKOSTEN BIJ GRATIS UITREIKING
Afstand tussen de plaats waar de producten uit de markt worden genomen en de plaats
van levering (1)

Vervoerskosten
(EUR/t)

Kleiner dan 25 km

15,5

Groter dan of gelijk aan 25 km en kleiner dan 200 km

32,3

Groter dan of gelijk aan 200 km en kleiner dan 350 km

45,2

Groter dan of gelijk aan 350 km en kleiner dan 500 km

64,5

Groter dan of gelijk aan 500 km en kleiner dan 750 km

83,9

Groter dan of gelijk aan 750 km

102

Toeslag voor gekoeld vervoer: 7,7 EUR per ton.
(1) In het in artikel 13 bedoelde geval: afstand tussen de plaats waar de producten uit de markt worden genomen, en de plaats van levering van het verwerkte product via de plaats van verwerking.
In het in artikel 14 bedoelde geval: afstand tussen de plaats van verwerking en de plaats waar het verwerkte product wordt uitgereikt
(de vergoeding van de vervoerskosten geldt niet voor de in artikel 14 bedoelde verse producten).
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BIJLAGE VI
CONCORDANTIETABEL

Verordening (EG) nr. 659/97

Verordening (EG) nr. 1492/97

Onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, lid 1
Artikel 2, lid 2
Artikel 2, lid 3

Artikel 2, lid 1
Artikel 3, lid 1
Artikel 3, lid 2

Artikel 3

Artikel 2, lid 2

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, lid 1
Artikel 5, lid 2
Artikel 5, lid 3

Artikel 7, lid 1
Artikel 7, leden 2 en 3
Artikel 7, lid 6

Artikel 6, lid 1
Artikel 6, leden 2 en 3

Artikel 8, lid 1
Artikel 8, lid 2

Artikel 7

—

Artikel 8, lid 1
Artikel 8, lid 2
Artikel 8, lid 3

Artikel 6, leden 1, 2 en 3
—
Artikel 6, lid 4

Artikel 9, lid 1
Artikel 9, lid 2
Artikel 9, lid 3

Artikel 9, lid 1
Artikel 9, lid 2
Artikel 9, lid 3

Artikel 10

Artikel 22

Artikel 11, lid 1
Artikel 11, lid 2
Artikel 11, lid 3

Artikel 10, lid 1
Artikel 21
Artikel 10, lid 2

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 10, lid 3

Artikel 14, lid 1
Artikel 14, lid 2
Artikel 14, lid 3

Artikel 10, lid 1
Artikel 12, lid 1
Artikel 12, leden 2 tot en met 6

Artikel 14 bis

Artikel 13

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

14 ter,
14 ter,
14 ter,
14 ter,
14 ter,
14 ter,
14 ter,
14 ter,

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

1
2
3
4
5
6
7
8

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

14, lid 2, en artikel 15, lid 4
14, lid 3
14, lid 1
14, lid 4
15, leden 1 en 2
15, lid 3
15, lid 5
15, lid 6

Artikel 15, lid 1
Artikel 15, lid 2

Artikel 16, lid 1
Artikel 16, lid 2

Artikel 16, lid 1
Artikel 16, lid 2
Artikel 16, lid 3

Artikel 17, lid 1
Artikel 17, lid 2
Artikel 17, lid 3

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

—
Artikel 23, leden 1 en 2
Artikel 24, leden 1 en 2
Artikel 24, lid 3

17, lid
17, lid
17, lid
17, lid

1
2
3
4
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Verordening (EG) nr. 659/97

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

18, lid
18, lid
18, lid
18, lid
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Verordening (EG) nr. 1492/97

1
2
3
4

Onderhavige verordening

—
Artikel 23, lid 3
—
—

Artikel 19, lid 1
Artikel 19, lid 2
Artikel 19, lid 3

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

25
26, lid 2
28
27, lid 2

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

Artikel
Artikel
Artikel
—
Artikel
Artikel
Artikel

27, lid 1
27, lid 1
27, lid 1

20, lid
20, lid
20, lid
20, lid
20, lid
20, lid
20, lid

1
2
3
4
5
6
7

27, lid 1
25
28

Artikel 21

Artikel 29

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

—
—
—
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

III
V
IV
I
II

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

18, lid 1
18, lid 2
18, lid 3
19
24, lid 2
18, lid 4
18, lid 5

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1
2
3
4
5
6
7
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VERORDENING (EG) Nr. 104/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
tot vaststelling van regels voor de organisatie en de samenstelling van de kamer van beroep van
het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart
en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1701/2003 van de Commissie (2), en met name op
artikel 31, lid 3, en artikel 32, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Verordening (EG) nr. 1592/2002 verleent het Europees
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart („het
Agentschap”) de bevoegdheid om afzonderlijke besluiten
te nemen op het gebied van luchtwaardigheids- en milieucertificering, onderzoek van ondernemingen, betaling
van de geldende tarieven en vergoedingen; de verordening stelt tevens een kamer van beroep in waarbij tegen
die afzonderlijke besluiten van het Agentschap in beroep
kan worden gegaan.
De artikelen 31 en 32 van Verordening (EG) nr. 1592/
2002 verlenen de Commissie de bevoegdheid om nadere
regels vast te stellen betreffende het aantal kamers van
beroep, de toewijzing van het werk, de voor de leden
van elke kamer vereiste kwalificaties en de bevoegdheden
van de afzonderlijke leden in de voorbereidende fase van
de beslissingen en de voorwaarden waaronder stemming
plaatsvindt.
Verwacht wordt dat het aantal beroepen vrij beperkt zal
zijn, althans zolang Verordening (EG) nr. 1592/2002
niet wordt gewijzigd om de werkingssfeer ervan uit te
breiden tot vergunningen voor vliegtuigbemanningen en
vliegbewegingen.
De kamer van beroep onderzoekt zaken waarvoor voornamelijk een hoge mate van algemene technische ervaring op het gebied van certificering is vereist; het is niettemin noodzakelijk dat de kamer wordt voorgezeten
door een juridisch gekwalificeerd lid met erkende ervaring in Gemeenschapsrecht en internationaal recht. Dit
lid zou de voorzitter moeten zijn.
Ter vereenvoudiging van de behandeling van beroepen
dient voor iedere zaak een rapporteur te worden
benoemd die onder andere met het opstellen van kennisgevingen aan partijen en van ontwerp-beslissingen wordt
belast.
Voor een vlotte en efficiënte werking van de kamer van
beroep zou daarbij een griffie moeten worden ingesteld,
waarvan het personeel wordt belast met alle ondersteunende taken waarvoor geen juridische of technische
oordeelkundigheid is vereist.

(1) PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1.
(2) PB L 243 van 27.9.2003, blz. 5.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het bij artikel 54,
lid 3, van Verordening (EG) nr. 1592/2002 ingestelde
comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aantal kamers van beroep
Voor beslissingen over beroepen tegen de in artikel 35 van
Verordening (EG) nr. 1592/2002 bedoelde besluiten wordt een
kamer van beroep ingesteld.

Artikel 2
Kwalificaties van de leden
1. De kamer van beroep bestaat uit twee technisch gekwalificeerde leden en één juridisch gekwalificeerd lid dat voorzitter
van de kamer is.
2. De technisch gekwalificeerde leden en hun plaatsvervangers moeten houder zijn van een universitair diploma of een
daarmee gelijkgesteld getuigschrift en ruime beroepservaring
hebben op het gebied van certificering in één of meer van de in
de bijlage bij deze verordening vermelde disciplines.
3. Het juridisch gekwalificeerde lid en diens plaatsvervanger
moeten een titel in de rechten hebben behaald en gekwalificeerd zijn door erkende ervaring in Gemeenschapsrecht en
internationaal recht.

Artikel 3
Bevoegdheden van de voorzitter
1. De kamer van beroep wordt bijeengeroepen door de
voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor de kwaliteit en
consistentie van de beslissingen van de kamer.
2. De voorzitter wijst het onderzoek van een beroep toe aan
een van de leden van de kamer die als rapporteur fungeert.

Artikel 4
Rol van de rapporteurs
1. De rapporteur onderwerpt het beroep aan een voorafgaand onderzoek.
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2.
De rapporteur zorgt voor nauw overleg en uitwisseling
van informatie met de partijen bij de procedure. Daartoe wordt
de rapporteur belast met het volgende:

d) het indienen bij de voorzitter van de kamer van een verslag
over de formele ontvankelijkheid van elk nieuw ingestelde
beroep;

a) het opstellen van kennisgevingen aan partijen, met inachtneming van de instructies van de voorzitter van de kamer;

e) in voorkomend geval, het opstellen van het proces-verbaal
van de mondelinge behandeling.

b) het wijzen op gebreken die door een partij bij de procedure
moeten worden verholpen;

Artikel 6

c) het vaststellen van een passende termijn voor de procedure
overeenkomstig artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1592/2002;
d) het ondertekenen van alle mededelingen namens de kamer
van beroep.
3.
De rapporteur bereidt de interne bijeenkomsten van de
kamer en de mondelinge behandeling voor.
4.

De rapporteur stelt het ontwerp voor een beslissing op.

Beraadslaging
1. Aan de beraadslaging nemen slechts leden van de kamer
deel; de voorzitter van de kamer kan echter andere functionarissen, onder meer griffiers of tolken, tot de beraadslaging
toelaten. De beraadslaging is geheim.
2. Bij de beraadslaging onder de leden van de kamer maakt
de rapporteur als eerste zijn standpunt bekend en de voorzitter
als laatste.

Artikel 5

Artikel 7

Griffie bij de kamer van beroep

Voorwaarden en volgorde bij stemming

1.
De uitvoerend directeur stelt een griffie bij de kamer van
beroep in. Het griffiepersoneel neemt niet deel aan procedures
van het Agentschap met betrekking tot besluiten waartegen
beroep kan worden aangetekend.

1. Beslissingen van de kamer van beroep worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft
de voorzitter van de kamer de beslissende stem.

2.

Het griffiepersoneel is met name belast met:

a) het bijhouden van een door de voorzitter geparafeerd
register waarin alle beroepen en begeleidende documenten
in chronologische volgorde zijn opgenomen;
b) het aannemen, doorgeven en bewaren van documenten;
c) andere ondersteunende taken bij de kamer van beroep waarvoor geen juridische of technische oordeelkundigheid is
vereist, met name op het stuk van vertegenwoordiging,
voorlegging van vertalingen en kennisgevingen;

2. Indien moet worden gestemd, wordt dezelfde volgorde
zoals bepaald in artikel 6, lid 2, aangehouden. Stemonthoudingen zijn niet toegestaan.
Artikel 8
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste 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 Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter
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BIJLAGE
LIJST VAN DISCIPLINES
1. De volgende technische disciplines:
i) Vlucht/Prestaties
ii) Constructie
iii) Hydromechanische systemen
iv) Rotor/Transmissiesystemen
v) Elektriciteit/HIRF/Verlichting
vi) Avionica/Software
vii) Aandrijfsysteem/Brandstofsystemen
viii) Cabineveiligheid/Milieusystemen
ix) Geluid/Emissies
x) Blijvende luchtwaardigheid/Luchtwaardigheidsrichtsnoeren zoals toegepast op de volgende producten, onderdelen en toestellen:
a) Grote vliegtuigen
b) Hefschroefvliegtuigen
c) Kleine vliegtuigen
d) Ballonnen/Luchtschepen/Zweefvliegtuigen/UAV's
e) Motoren/APU's/Propellers
2. Goedkeuring van en kwaliteitssystemen verbonden aan:
i) ontwerporganisaties
ii) productieorganisaties
iii) onderhoudsorganisaties
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VERORDENING (EG) Nr. 105/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde
goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

De naleving van de verplichtingen die zijn aangegaan
met betrekking tot de restitutie die kan worden toegekend bij uitvoer van landbouwproducten die zijn
verwerkt in niet onder bijlage I van het Verdrag vallende
goederen, kan in het gedrang komen door de vaststelling
vooraf van hoge restituties. In deze situatie moeten
derhalve vrijwaringsmaatregelen worden genomen
zonder dat daardoor de sluiting van lange termijncontracten wordt verhinderd. De vaststelling van een specifieke restitutie voor de voorfixatie van restituties is een
maatregel die aan deze verschillende doelstellingen
beantwoordt.

(6)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1039/2003 van
de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland
en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland (5), Verordening (EG) nr. 1086/2003
van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië (6), Verordening (EG) nr.
1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer
van bepaalde verwerkte landbouwproducten van
oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar Letland (7), Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003
tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen
voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van
bepaalde
verwerkte
landbouwproducten
naar
Litouwen (8), Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek (9) en Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de Raad
van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek (10) komen met ingang van 1 juli 2003 verwerkte
landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij
het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië niet
voor uitvoerrestituties in aanmerking.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2196/2003 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel
27, lid 5, onder a), en lid 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 27, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kan het verschil tussen de
prijzen van de in artikel 1, lid 1, onder a), c), d), f), g) en
h), van die verordening vermelde producten in de internationale handel en de prijzen in de Gemeenschap
worden overbrugd door een uitvoerrestitutie wanneer
deze producten worden uitgevoerd in de vorm van
goederen welke in bijlage V van die verordening worden
genoemd. Bij Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de
Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer
en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag
betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in
de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het
Verdrag vallen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 740/2003 (4), zijn de producten aangegeven
waarvoor een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld in bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1260/2001.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1520/2000 moet de restitutie per 100 kg van elk
van de betrokken basisproducten voor iedere maand
worden vastgesteld.

(3)

In artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
alsmede in artikel 11 van de in het kader van de multilaterale besprekingen van de Uruguayronde gesloten landbouwovereenkomst is bepaald dat de restitutie bij
uitvoer van een in een goed verwerkt product niet meer
mag bedragen dan de restitutie voor ditzelfde product
dat in onverwerkte toestand wordt uitgevoerd.

(4)

De bij deze verordening vastgestelde restituties kunnen
vooraf worden vastgesteld, aangezien op dit moment
niet bekend is hoe de markt zich de komende maanden
zal ontwikkelen.

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

PB L
PB L
PB L
PB L

178 van 30.6.2001, blz. 1.
328 van 17.12.2003, blz. 17.
177 van 15.7.2000, blz. 1.
106 van 29.4.2003, blz. 12.

(5) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.
(6) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.
(7) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.
(8) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.
(9) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.
(10) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.
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Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de
Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije (1), komen met ingang
van 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden
uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1890/2003 van
de Raad van 27 oktober 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Malta en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Malta (2) komen met ingang van 1
november 2003 de verwerkte landbouwproducten die
niet zijn genoemd in bijlage I bij het Verdrag en die
worden uitgevoerd naar Malta niet voor uitvoerrestituties
in aanmerking.
Een strikt beheer moet gewaarborgd blijven, waarbij
rekening wordt gehouden met enerzijds de ramingen
van de uitgaven en anderzijds de beschikbaarheid van de
begrotingsmiddelen.

(10)

23.1.2004

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde en in artikel 1,
leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde
basisproducten die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage
V bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 vermelde goederen,
worden vastgesteld zoals is aangegeven in de bijlage bij deze
verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.
(2) PB L 278 van 29.10.2003, blz. 1.
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BIJLAGE
Restituties die worden toegepast vanaf 23 januari 2004 voor bepaalde producten van de sector suiker die
worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen
Restituties in EUR/100 kg (1)
GN-code

1701 99 10

Omschrijving

Witte suiker

Bij vaststelling vooraf van de
restituties

Overige gevallen

49,95

49,95

(1) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of de Tsjechische Republiek worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 999/2003 bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd. Vanaf 1 november 2003 zijn deze restituties
niet van toepassing op niet onder bijlage I van het Verdrag vallende goederen die naar Malta worden uitgevoerd.
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VERORDENING (EG) Nr. 106/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag
vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Ingevolge de regeling tussen de Europese Gemeenschap
en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot
de uitvoer van deegwaren uit de Gemeenschap naar de
Verenigde Staten, goedgekeurd bij Besluit 87/482/EEG
van de Raad (7), dient de restitutie voor goederen van de
GN-codes 1902 11 00 en 1902 19 00 naar gelang van
de bestemming te worden gedifferentieerd.

(6)

Overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 5, van Verordening
(EG) nr. 1520/2000, moet een verlaagde restitutievoet
worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden
met het bedrag van de restitutie bij de productie, dat
krachtens Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1786/2001 (9), van toepassing is op het verwerkte
basisproduct, en dat geldig is tijdens de veronderstelde
periode van de vervaardiging van de goederen.

(7)

Alcoholhoudende dranken worden geacht minder
gevoelig te zijn voor de prijs van de granen die voor de
vervaardiging ervan worden gebruikt. In Protocol 19 van
het Verdrag betreffende de toetreding van het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Denemarken wordt evenwel
bepaald dat de noodzakelijke maatregelen moeten
worden vastgesteld om het gebruik van granen uit de
Gemeenschap voor de vervaardiging van alcoholhoudende dranken uit granen te vergemakkelijken. Daarom
moet de restitutie die wordt toegepast op granen die in
de vorm van alcoholhoudende dranken worden uitgevoerd, worden aangepast.

(8)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1039/2003 van
de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland
en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland (10), Verordening (EG) nr. 1086/
2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van
autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië (11), Verordening (EG) nr.
1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer
van bepaalde verwerkte landbouwproducten van
oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar Letland (12), Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003
tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen
voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van
bepaalde
verwerkte
landbouwproducten
naar
Litouwen (13), Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de
Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1784/2003 (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), en met name op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 en artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 3072/95 kan het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
beide verordeningen bedoelde producten enerzijds en de
prijzen in de Gemeenschap anderzijds door een restitutie
bij de uitvoer worden overbrugd.
In Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie
van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande
de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende
bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm
van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag
vallen (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
740/2003 (6), is omschreven voor welke van die
producten een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar gelang
van het geval in bijlage B bij Verordening (EEG) nr.
1766/92 of bijlage B bij Verordening (EG) nr. 3072/95.

(3)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 moet de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor
iedere maand worden vastgesteld.

(4)

De naleving van de verplichtingen die zijn aangegaan
met betrekking tot de restitutie die kan worden toegekend bij uitvoer van landbouwproducten die zijn
verwerkt in niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende
goederen, kan in het gedrang komen door de vaststelling
vooraf van hoge restituties. In deze situatie moeten
derhalve vrijwaringsmaatregelen worden genomen
zonder dat daardoor de sluiting van langetermijncontracten wordt verhinderd. De vaststelling van een specifieke restitutie voor de voorfixatie van restituties is een
maatregel die aan deze verschillende doelstellingen
beantwoordt.

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
270 van 21.10.2003, blz. 78.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
117 van 15.7.2000, blz. 1.
106 van 29.4.2003, blz. 12.

(7) PB L 275 van 29.9.1987, blz. 36.
(8) PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112.
(9) PB L 242 van 12.9.2001, blz. 3.
(10) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.
(11) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.
(12) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.
(13) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.
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overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek (1) en Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de Raad
van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de
Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek (2) komen met ingang van 1 juli 2003 verwerkte
landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij
het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland,
Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië niet
voor uitvoerrestituties in aanmerking.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de
Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome
overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde
verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije (3), komen met ingang
van 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden
uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.

(9)

(10)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1890/2003 van
de Raad van 27 oktober 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van
bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong
uit Malta en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Malta (4) komen met ingang van 1

L 16/27

november 2003 de verwerkte landbouwproducten die
niet zijn genoemd in bijlage I bij het Verdrag en die
worden uitgevoerd naar Malta niet voor uitvoerrestituties
in aanmerking.
(11)

Een strikt beheer moet gewaarborgd blijven, waarbij
rekening wordt gehouden met enerzijds de ramingen
van de uitgaven en anderzijds de beschikbaarheid van de
begrotingsmiddelen.

(12)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde
termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die
tevens zijn bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 of artikel 1, lid 1, van de gewijzigde Verordening (EG)
nr. 3072/95 en die worden uitgevoerd in de vorm van
goederen vermeld in bijlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/
92, respectievelijk bijlage B van Verordening (EG) nr. 3072/95,
worden vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is
opgenomen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

163 van 1.7.2003, blz. 56.
163 van 1.7.2003, blz. 73.
146 van 13.6.2003, blz. 10.
278 van 29.10.2003, blz. 1.
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BIJLAGE
Restituties die worden toegepast vanaf 23 januari 2004 voor bepaalde producten van de sector granen en de
sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen
(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg basisproduct (2)
Omschrijving (1)

GN-code

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika

—

—

– in andere gevallen

—

—

—

—

– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)

—

—

– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)

—

—

– – in andere gevallen

—

—

1002 00 00

Rogge

—

—

1003 00 90

Gerst
– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)

—

—

– in andere gevallen

—

—

1004 00 00

Haver

—

—

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:

2,919

2,919

—

—

2,919

2,919

2,189

2,189

—

—

2,189

2,189

—

—

2,919

2,919

2,919

2,919

—

—

2,919

2,919

1001 10 00

1001 90 99

Harde tarwe:

Zachte tarwe en mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen:

– zetmeel:
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)
– – in andere gevallen
– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)
– – in andere gevallen
– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)
– andere (als zodanig)
Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een verwerkingsproduct van maïs:
– in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/
2000 (3)
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (4)
– in andere gevallen
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(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg basisproduct (2)

GN-code

ex 1006 30

Omschrijving (1)

Bij vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

12,400

12,400

Volwitte rijst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig

12,400

12,400

– langkorrelig

12,400

12,400

3,200

3,200

—

—

1006 40 00

Breukrijst

1007 00 90

Graansorgho m.u.v. hybriden van graansorgho, bestemd voor zaaidoeleinden

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelijkgesteld, moeten de coëfficiënten vermeld in bijlage E bij Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie (PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1), worden gebruikt.
(2) Vanaf 1 juli 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland, Slovenië, Letland, Litouwen, Slowakije of Tsjechië worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003 bedoelde goederen wanneer deze naar Hongarije worden uitgevoerd.
Vanaf 1 november 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I van het Verdrag vallende goederen die naar Malta worden uitgevoerd.
(3) De betrokken goederen vallen onder GN-code 3505 10 50.
4
( ) Goederen opgenomen in bijlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2825/93.
(5) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht
op uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 107/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de
aanvullende invoerrechten voor melasse
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

markt representatieve hoeveelheid. Er moet evenmin
rekening worden gehouden met die aanbiedingsprijzen
waarvan mag worden aangenomen dat ze niet representatief zijn voor de werkelijke marktontwikkeling.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2196/2003 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1422/95 van de Commissie van
23 juni 1995 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van melasse en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 785/68 (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 79/2003 (4), en met name op artikel 1, lid 2, en
artikel 3, lid 1,

(5)

Om gegevens te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met die
voor melasse van de standaardkwaliteit, moeten de
prijzen, naar gelang van de kwaliteit van de aangeboden
melasse, worden verhoogd of verlaagd op basis van de
resultaten die bij toepassing van artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 785/68 worden verkregen.

(6)

Een representatieve prijs kan bij uitzondering voor een
beperkte tijd ongewijzigd gehandhaafd worden wanneer
de Commissie geen kennis meer heeft kunnen nemen
van de aanbiedingsprijs waarvan is uitgegaan voor de
vorige vaststelling van de representatieve prijs, en
wanneer de beschikbare aanbiedingsprijzen die niet
voldoende representatief lijken te zijn voor de werkelijke
markttendens, plotselinge en aanzienlijke wijzigingen
van de representatieve prijs teweeg zouden brengen.

(7)

Indien er een verschil is tussen de reactieprijs voor het
betrokken product en de representatieve prijs, moeten
aanvullende invoerrechten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1422/95. Als
de invoerrechten worden geschorst overeenkomstig
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, moeten
specifieke bedragen ter vervanging van die rechten
worden vastgesteld.

(8)

Toepassing van deze bepalingen leidt tot de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor de
betrokken producten zoals die worden vastgesteld in de
bijlage bij deze verordening.

(9)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

In Verordening (EG) nr. 1422/95 is bepaald dat de cifinvoerprijs voor melasse, hierna „representatieve prijs”
genoemd, wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 785/68 van de Commissie (5). Deze prijs geldt
voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 785/68.
De representatieve prijs voor melasse wordt berekend
voor een plaats van grensoverschrijding van de Gemeenschap, namelijk Amsterdam. Bij de berekening van deze
prijs moet worden uitgegaan van de gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt, die worden vastgesteld op grond van de noteringen of prijzen op deze
markt, aangepast op basis van de eventuele kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit. De standaardkwaliteit van melasse is vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 785/68.
Voor de constatering van de gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt moet rekening worden
gehouden met alle gegevens betreffende de op de wereldmarkt gedane aanbiedingen, de op belangrijke markten
in derde landen geconstateerde prijzen en de in het internationale handelsverkeer tot stand gekomen verkooptransacties, waarvan de Commissie door de lidstaten of
op eigen initiatief kennis heeft genomen. Krachtens
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 785/68 bij die
constatering kan worden uitgegaan van een gemiddelde
van verschillende prijzen wanneer dat gemiddelde
beschouwd kan worden als representatief voor de
werkelijke marktontwikkeling.
Er wordt geen rekening met die gegevens gehouden
wanneer de goederen niet van gezonde handelskwaliteit
zijn of wanneer de in de aanbieding vermelde prijs
slechts betrekking heeft op een geringe en niet voor de
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

178 van 30.6.2001, blz. 1.
328 van 17.12.2003, blz. 17.
141 van 24.6.1995, blz. 12.
13 van 18.1.2003, blz. 4.
145 van 27.6.1968, blz. 12.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten
voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1422/95
bedoelde producten worden vastgesteld zoals aangegeven in de
bijlage.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor melasse
(in EUR)

Representatieve prijs per 100 kg
netto van het betrokken product

Aanvullend recht per 100 kg netto
van het betrokken product

Toe te passen recht bij invoer als
gevolg van schorsing van de
invoerrechten, als bedoeld in artikel
5 van Verordening (EG) nr. 1422/
95, per 100 kg netto van het
betrokken product (2)

1703 10 00 (1)

5,79

0,40

—

1703 90 00 ( )

8,33

—

0

GN-code

1

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 785/68.
(2) Dit bedrag vervangt, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1422/95, het voor deze producten vastgesteld bedrag van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
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VERORDENING (EG) Nr. 108/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

De aanzienlijke en snelle toename van de preferentiële
invoer van suiker uit de westelijke Balkanlanden sedert
begin 2001 en de uitvoer van suiker uit de Gemeenschap naar die landen lijken grotendeels kunstmatig te
zijn.

(8)

Ter voorkoming van misbruiken waarbij producten van
de suikersector waarvoor een uitvoerrestitutie is toegekend, weer in de Gemeenschap worden ingevoerd, mag
voor geen van de westelijke Balkanlanden een restitutie
worden vastgesteld voor de in deze verordening
bedoelde producten.

(9)

In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap enerzijds
en de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland,
Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,
hierna de „nieuwe lidstaten” genoemd, anderzijds, van
bepaalde producten van de suikersector, zijn nog invoerrechten en uitvoerrestituties van toepassing en de
uitvoerrestituties liggen aanzienlijk hoger dan de invoerrechten. In afwachting van de toetreding van die landen
tot de Gemeenschap op 1 mei 2004 kan het grote
verschil tussen het niveau van de rechten die worden
geheven bij invoer en dat van de restituties die worden
toegekend bij uitvoer van de betrokken producten leiden
tot speculatieve goederenbewegingen.

(10)

Ter voorkoming van misbruiken waarbij producten van
de suikersector waarvoor een uitvoerrestitutie is toegekend, weer in de Gemeenschap worden ingevoerd of
binnengebracht, mag voor geen van de nieuwe lidstaten
een heffing of een restitutie worden vastgesteld voor de
in deze verordening bedoelde producten.

(11)

Op grond van bovenstaande overwegingen en van de
huidige situatie van de suikermarkt, en met name van de
noteringen of prijzen van suiker in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt, dienen de restituties op een passend
niveau te worden vastgesteld.

(12)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), inzonderheid op artikel 27, lid
5, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Krachtens artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 kan het verschil tussen de noteringen of de prijzen
op de wereldmarkt voor de in artikel 1, lid 1, onder a),
van die verordening genoemde producten en de prijzen
voor deze producten in de Gemeenschap overbrugd
worden door een restitutie bij de uitvoer.
Krachtens Verordening (EEG) nr. 1260/2001 moeten de
restituties voor witte suiker en ruwe suiker, welke niet
gedenatureerd en in onveranderde vorm uitgevoerd zijn,
vastgesteld worden rekening houdend met de toestand
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
voor suiker, en vooral met de in artikel 28 van
genoemde
verordening
bedoelde
prijsen
kostenelementen. Volgens dit artikel moet eveneens met
het economische aspect van de voorgenomen uitvoertransactie rekening worden gehouden.
Voor ruwe suiker moet de restitutie vastgesteld worden
voor de standaardkwaliteit die bepaald is in bijlage I,
punt II, van Verordening (EG nr. 1260/2001. Deze restitutie werd bovendien vastgesteld overeenkomstig artikel
28, lid 4, van deze verordening. Kandijsuiker werd
omschreven in Verordening (EG) nr. 2135/95 van de
Commissie van 7 september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in de
sector suiker (2). Het aldus berekende restitutiebedrag
voor gearomatiseerde suiker en suiker waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, moet gelden voor de hoeveelheid sacharose in de betreffende suiker en bijgevolg
worden vastgesteld per percent sacharosegehalte.
In bijzondere gevallen kan het bedrag van de restitutie
worden vastgesteld bij besluiten van verschillende aard.
De restitutie moet elke twee weken worden vastgesteld.
De restitutie kan tussentijds gewijzigd worden.
Krachtens artikel 27, lid 5, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kan de restitutie voor de in
artikel 1 van deze verordening genoemde producten
naar bestemming variëren indien dat vanwege de situatie
op de wereldmarkt of de specifieke vereisten van
bepaalde markten noodzakelijk is.

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de van de Commissie (PB L 104 van
20.4.2002, blz. 26).
2
( ) PB L 214 van 8.9.1995, blz. 16.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij de uitvoer in onveranderde vorm van de in
artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1260/2001
genoemde producten, welke niet gedenatureerd zijn, worden
vastgesteld overeenkomstig de bedragen aangegeven in de
bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN WITTE SUIKER EN RUWE SUIKER IN ONVERANDERDE VORM VAN
TOEPASSING VANAF 23 JANUARI 2004
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

45,95 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

45,95 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

45,95 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

45,95 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettogewicht product

0,4995

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

49,95

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

49,95

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

49,95

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettogewicht product

0,4995

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie (PB L 269 van
5.10.2002, blz. 6).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
S00: alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen) met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro (met inbegrip van Kosovo, zoals
gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999), de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en
Slowakije; de uitzondering geldt niet voor suiker die verwerkt is in producten als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van
Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad (PB L 297 van 22.11.1996, blz. 29).
(1) Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van
92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, lid 4, van Verordening
(EG) nr. 1260/2001.
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VERORDENING (EG) Nr. 109/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen
van witte suiker voor de negentiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1290/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

waarbij met name rekening wordt gehouden met de situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1260/2001 van de Raad van
19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2196/2003 van de Commissie (2), en met name op artikel
27, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 1290/2003 van de
Commissie van 18 juli 2003 inzake een permanente
inschrijving voor het verkoopseizoen 2003/2004 voor
de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer
van witte suiker (3), worden deelinschrijvingen gehouden
voor de uitvoer naar bepaalde derde landen van deze
suiker.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1290/2003 naar gelang van het
geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bij
uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrijving,

(3)

Na onderzoek van de offertes moeten de in artikel 1
bedoelde bepalingen worden vastgesteld voor de negentiende deelinschrijving.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de negentiende deelinschrijving voor witte suiker,
gehouden krachtens Verordening (EG) nr. 1290/2003, wordt
het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde
derde landen vastgesteld op 53,024 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 328 van 17.12.2003, blz. 17.
(3) PB L 181 van 19.7.2003, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 110/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

gehalte aan ruwe celstof, het gehalte aan doppen, het
eiwitgehalte, het vetgehalte of het zetmeelgehalte, daar
deze gehaltes van bijzondere betekenis zijn voor de
hoeveelheid basisproduct die werkelijk voor de vervaardiging van het verwerkte product is gebruikt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2), inzonderheid op artikel 13, lid
3,

(5)

Ten aanzien van maniokwortel en andere tropische
wortels en knollen en het daarvan vervaardigde meel,
behoeft het economische aspect van de uitvoeren die
zouden kunnen worden overwogen, in het bijzonder
gezien de aard en de herkomst van deze producten, op
het ogenblik geen vaststelling van een restitutie bij
uitvoer. Voor bepaalde verwerkte producten is het,
gezien het geringe aandeel van de Gemeenschap aan de
wereldhandel, op het ogenblik niet noodzakelijk een
restitutie bij uitvoer vast te stellen.

(6)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten voor zekere producten kunnen een
differentiatie van de restitutie, naar gelang van de
bestemming, nodig maken.

(7)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zij kan in de tussentijd worden gewijzigd.

(8)

Bepaalde verwerkte producten op basis van maïs kunnen
een warmtebehandeling ondergaan, waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die niet overeenstemt met de kwaliteit van het product. Duidelijk moet
worden aangegeven dat deze producten, die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmerking komen
voor uitvoerrestituties.

(9)

Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde
termijn,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (4), inzonderheid op artikel
13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 kan het
verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze verordeningen
genoemde producten en de prijzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de uitvoer.
Krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
moeten de restituties worden vastgesteld met inachtneming van de bestaande situatie en de vooruitzichten
voor de ontwikkeling, enerzijds van de beschikbare
hoeveelheden granen, rijst en breukrijst, evenals van hun
prijzen op de markt van de Gemeenschap, en anderzijds
van de prijzen van granen, rijst en breukrijst en de
producten in de sector granen op de wereldmarkt.
Krachtens deze artikelen moeten ook waarborgen
worden geschapen dat op de graan- en rijstmarkten een
evenwichtige toestand heerst en een natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de prijzen en de handel plaatsvindt en moet bovendien rekening worden gehouden
met het economische aspect van de bedoelde uitvoer en
de noodzaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te vermijden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

5

Verordening (EG) nr. 1518/95 van de Commissie ( ),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2993/95 (6), betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op
basis van granen en rijst verwerkte producten heeft in
artikel 4 de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de
restitutie voor deze producten.
Het is wenselijk de aan bepaalde verwerkte producten
toe te kennen restitutie, al naar gelang van het product,
hoger of lager vast te stellen volgens het asgehalte, het
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 27.6.2003, blz. 1.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
147 van 30.6.1995, blz. 55.
312 van 23.12.1995, blz. 25.

Artikel 1
De restituties bij uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder d), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 en in artikel 1, lid 1, onder c),
van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde producten, waarop
Verordening (EG) nr. 1518/95 van toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

23.1.2004
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op
basis van granen en rijst verwerkte producten
Productcode

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C10
C10
C10
C11
C11
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C12
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

40,87
35,03
35,03
0,00
0,00
0,00
0,00
52,54
40,87
35,03
35,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,70
37,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,79

Productcode

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

33,57
0,00
0,00
0,00
0,00
7,30
0,00
0,00
0,00
0,00
46,70
46,70
46,70
46,70
48,64
48,64
0,00
45,76
35,03
45,76
35,03
35,03
45,76
35,03
47,94
33,28
35,03

(1) Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(2) De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1.11.1975, blz. 20).
NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366
van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2081/2003 (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11).
De andere bestemmingen zijn als volgt gedefinieerd:
C10
C11
C12
C13

Alle
Alle
Alle
Alle
kije

bestemmingen, uitgezonderd Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
bestemmingen, uitgezonderd Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
bestemmingen, uitgezonderd Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije
bestemmingen, uitgezonderd Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowa-
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VERORDENING (EG) Nr. 111/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere
producten van de suikersector
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

bedrag wordt vastgesteld, geldt voor de niet-deficitaire
gebieden van de Gemeenschap, en de voor witte suiker
op de wereldmarkt geconstateerde noteringen of prijzen,
en anderzijds de noodzaak om een evenwicht tot stand
te brengen tussen het gebruik van basisproducten uit de
Gemeenschap met het oog op de uitvoer van verwerkte
producten naar derde landen en het gebruik van de tot
het veredelingsverkeer toegelaten producten uit deze
landen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 27, lid
5, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bepaalt
dat het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1, lid 1, onder d), van
genoemde verordening genoemde producten en de
prijzen van de Gemeenschap overbrugd kan worden
door een restitutie bij de uitvoer.

(2)

Volgens artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 van
de Commissie van 7 september 1995 inzake uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van uitvoerrestituties in
de sector suiker (2) is de restitutie voor 100 kg van de in
artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 genoemde producten die worden uitgevoerd, gelijk
aan het basisbedrag, vermenigvuldigd met het sacharosegehalte, in voorkomend geval verhoogd met het gehalte
aan andere als sacharose berekende suikersoorten. Dit
sacharosegehalte van het betrokken product wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van Verordening
(EG) nr. 2135/95 vastgesteld.

(3)

Volgens artikel 30, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 moet het basisbedrag van de restitutie voor
sorbose, uitgevoerd in ongewijzigde staat, gelijk zijn aan
het basisbedrag van de restitutie, verminderd met een
honderdste van de restitutie bij de productie die, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1265/2001 van de
Commissie van 27 juni 2001 houdende vaststelling van
de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.
1260/2001 van de Raad, wat de productierestitutie voor
bepaalde in de chemische industrie gebruikte producten
van de sector suiker betreft (3), geldt voor de in de bijlage
bij deze laatste verordening vermelde producten.

(4)

Volgens artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 moet het basisbedrag van de restitutie voor
de overige in artikel 1, lid 1, onder d), van genoemde
verordening bedoelde en in onveranderde vorm uitgevoerde producten gelijk zijn aan het honderdste deel van
het bedrag dat wordt bepaald met inachtneming van
enerzijds het verschil tussen de interventieprijs voor
witte suiker die gedurende de maand waarvoor het basis-

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2196/2003 (PB L 328 van 17.12.2003, blz. 17).
(2) PB L 214 van 8.9.1995, blz. 16.
(3) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 63.

(5)

Volgens artikel 30, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1260/2001 kan de toepassing van het basisbedrag
beperkt worden tot bepaalde in artikel 1, lid 1, onder d),
van genoemde verordening bedoelde producten.

(6)

Krachtens artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 kan een restitutie worden vastgesteld bij uitvoer in
ongewijzigde staat van de in artikel 1, lid 1, onder f), g)
en h), van die verordening genoemde producten. Het
niveau van de restitutie moet worden vastgesteld voor
100 kg droge stof, waarbij rekening wordt gehouden
met de restitutie bij uitvoer voor de producten van GNcode 1702 30 91, de restitutie bij uitvoer van de in
artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 bedoelde producten en met de economische
aspecten van de betrokken uitvoer. Voor de onder f) en
g) van voornoemd lid 1 bedoelde producten wordt de
restitutie slechts toegekend voor producten die voldoen
aan de voorwaarden welke zijn vastgesteld in artikel 5
van Verordening (EG) nr. 2135/95 en wordt voor de
onder h) bedoelde producten de restitutie alleen toegekend voor producten die voldoen aan de voorwaarden
die zijn vastgesteld in artikel 6 van Verordening (EG) nr.
2135/95.

(7)

De bovengenoemde restituties dienen maandelijks vastgesteld te worden. Zij kunnen tussentijds worden gewijzigd.

(8)

Krachtens artikel 27, lid 5, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 kunnen de situatie op de
wereldmarkt of specifieke vereisten van bepaalde
markten het noodzakelijk maken de restitutie voor de in
artikel 1 van deze verordening genoemde producten te
differentiëren naar gelang van hun bestemming.

(9)

De aanzienlijke en snelle toename van de preferentiële
invoer van suiker van herkomst uit de westelijke Balkanlanden sinds het begin van 2001 en de uitvoer van
suiker van de Gemeenschap naar die landen lijken een
zeer kunstmatig verschijnsel te zijn.

23.1.2004
(10)

(11)

(12)
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Om eventuele misbruiken door wederinvoer in de Europese Unie van producten van de suikersector waarvoor
een uitvoerrestitutie is verleend te voorkomen, is het
dienstig voor de westelijke Balkanlanden als geheel geen
restituties voor de in deze verordening bedoelde
producten vast te stellen.
In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap enerzijds
en de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland,
Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,
hierna de „nieuwe lidstaten” genoemd, anderzijds, van
bepaalde producten van de suikersector, zijn nog invoerrechten en uitvoerrestituties van toepassing en de
uitvoerrestituties liggen aanzienlijk hoger dan de invoerrechten. In afwachting van de toetreding van die landen
tot de Gemeenschap op 1 mei 2004 kan het grote
verschil tussen het niveau van de rechten die worden
geheven bij invoer en dat van de restituties die worden
toegekend bij uitvoer van de betrokken producten, leiden
tot speculatieve goederenbewegingen.
Ter voorkoming van misbruiken waarbij producten van
de suikersector waarvoor een uitvoerrestitutie is toegekend, weer in de Gemeenschap worden ingevoerd of
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binnengebracht, mag voor geen van de nieuwe lidstaten
een heffing of een restitutie worden vastgesteld voor de
in deze verordening bedoelde producten.
(13)

Gelet op deze feiten dienen de restituties voor de
betrokken producten te worden vastgesteld op een
passend niveau.

(14)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in artikel
1, lid 1, onder d), f), g) en h), van Verordening (EG) nr. 1260/
2001 genoemde producten worden vastgesteld op de bedragen
als aangegeven in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
RESTITUTIES BIJ UITVOER IN ONGEWIJZIGDE STAAT VOOR STROPEN EN BEPAALDE ANDERE
PRODUCTEN VAN DE SUIKERSECTOR, VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 23 JANUARI 2004
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg droge stof

49,95 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

49,95 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg droge stof

94,91 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,4995 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,4995 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,4995 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,4995 (3)
49,95 (1)

49,95 (1)
0,4995 (3)

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).

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

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
S00: alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen) met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro, met inbegrip van Kosovo, als
omschreven in resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999) de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en
Slowakije; de uitzondering geldt niet voor suiker die verwerkt is in producten als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van
Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29).
Alleen geldig voor de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.
Alleen geldig voor de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2135/95 bedoelde producten.
Het basisbedrag is niet van toepassing op stropen met een zuiverheid van minder dan 85 % (Verordening (EG) nr. 2135/95). Het
sacharosegehalte wordt overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2135/95 vastgesteld.
Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bijlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 van de Commissie (PB L 355
van 5.12.1992, blz. 12) bedoelde product.
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VERORDENING (EG) Nr. 112/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
met betrekking tot de afgifte van invoercertificaten voor olijfolie in het kader van het tariefcontigent voor Tunesië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

verkregen en rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap vervoerde ruwe olijfolie van de GN-codes
1509 10 10 et 1509 10 90, binnen een per jaar vastgestelde maximumhoeveelheid.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Besluit 2000/822/EG van de Raad van 22 december
2000 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor
het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG
en de Republiek Tunesië (1),
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22
september 1966 houdende de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en
vetten (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 312/2001 van de Commissie
van 15 februari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer van olijfolie van oorsprong uit Tunesië en tot afwijking
van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr.
1476/95 en (EG) nr. 1291/2000 (3), en met name op artikel 2,
leden 3 en 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 3, leden 1 en 2, van protocol nr. 1 bij de Euromediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek
Tunesië anderzijds (4) is voorzien in een tariefcontigent,
met nulrecht, voor de invoer van geheel in Tunesië

(2)

Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 312/2001
voorziet ook in maximumhoeveelheden per maand,
waarvoor certificaten mogen worden afgegeven.

(3)

Bij de bevoegde autoriteiten zijn, overeenkomstig artikel
2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 312/2001, aanvragen
voor invoercertificaten ingediend voor een totale
hoeveelheid die de voor januari vastgestelde maximumhoeveelheid van 1 000 ton overschrijdt.

(4)

Derhalve moet de Commissie een verminderingscoëfficiënt vaststellen om de certificaten te kunnen afgeven
naar rato van de beschikbare hoeveelheden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Invoercertificaten die op 19 en 20 januari 2004 zijn aangevraagd op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr.
312/2001, worden afgegeven voor 91,49 % van de gevraagde
hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 92.
(2) PB 172 van 30.9.1966, blz. 3025/66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1513/2001 (PB L 201 van 26.7.2001,
blz. 4).
(3) PB L 46 van 16.2.2001, blz. 3.
(4) PB L 97 van 30.3.1998, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 113/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr.
1814/2003 kan de Commissie, volgens de procedure
van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92, op
grond van de meegedeelde offertes besluiten niet tot
toewijzing over te gaan.

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1431/2003 (4), en
met name op artikel 4,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1814/2003 van de Commissie
van 15 oktober 2003 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2003/2004 (5), en met name op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een openbare inschrijving voor de vaststelling van de
restitutie bij uitvoer uit Finland en Zweden van in die
landen geproduceerde haver naar alle derde landen met
uitzondering van Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije,
Letland, Litouwen, Malta, Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije en Slovenië is opengesteld bij
Verordening (EG) nr. 1814/2003.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die in de periode
van 16 tot en met 22 januari 2004 zijn meegedeeld in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 1814/2003 bedoelde
inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van haver.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 27.6.2003, blz. 1.
147 van 30.6.1995, blz. 7.
203 van 12.8.2003, blz. 16.
265 van 16.10.2003, blz. 25.
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VERORDENING (EG) Nr. 114/2004 VAN DE COMMISSIE
van 22 januari 2004
betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare
inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Met name rekening houdend met de in de artikelen 6 en
7 van Verordening (EG) nr. 1839/95 genoemde criteria,
is het niet wenselijk een maximumverlaging van het
recht vast te stellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), inzonderheid op artikel 12, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Er is een inschrijving voor de maximumverlaging van
het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde
landen, in Portugal opengesteld bij Verordening (EG) nr.
2315/2003 van de Commissie (3).
Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr.
1839/95 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2235/2000 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 23 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 op grond van de meegedeelde offertes
besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 16 tot en
met 22 januari 2004 zijn meegedeeld in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 2315/2003 bedoelde inschrijving voor de
verlaging van het recht bij invoer van maïs.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 januari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
342 van 30.12.2003, blz. 34.
177 van 28.7.1995, blz. 4.
256 van 10.10.2000, blz. 13.
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RICHTLIJN 2003/109/EG VAN DE RAAD
van 25 november 2003
betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

De lidstaten passen deze richtlijn toe zonder onderscheid
te maken naar met name geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal,
godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid,
vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid.

(6)

Het belangrijkste criterium voor de verwerving van de
status van langdurig ingezetene is de duur van het
verblijf op het grondgebied van een lidstaat. Het moet
gaan om een langdurig en ononderbroken verblijf,
waaruit blijkt dat de betrokkene sterke banden met het
land heeft gekregen. Daarbij moet een zekere flexibiliteit
mogelijk zijn om rekening te houden met omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de betrokkene het
grondgebied van de lidstaat tijdelijk verlaat.

(7)

Om de status van langdurig ingezetene te verkrijgen,
moeten onderdanen van derde landen aantonen dat zij
over voldoende inkomsten en een ziektekostenverzekering beschikken, om te voorkomen dat zij ten laste
komen van de lidstaat. De lidstaten kunnen bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van vaste en regelmatige inkomsten, rekening houden met factoren zoals
bijdragen aan het pensioenstelsel en het vervullen van de
fiscale verplichtingen.

(8)

Onderdanen van derde landen die de status van langdurig ingezeten willen verkrijgen en behouden mogen
geen bedreiging vormen voor de openbare orde en de
binnenlandse veiligheid. Het begrip openbare orde kan
een veroordeling voor het plegen van een ernstig
misdrijf omvatten.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, punten 3 en 4,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (3),
Gezien het advies van het Comité van de regio's (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid is in
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bepaald dat enerzijds maatregelen moeten worden
aangenomen die erop zijn gericht het vrije verkeer van
personen te waarborgen, in samenhang met begeleidende maatregelen met betrekking tot controles aan de
buitengrenzen, asiel en immigratie, en anderzijds maatregelen op het gebied van asiel, immigratie en de bescherming van de rechten van onderdanen van derde landen.
Tijdens de buitengewone bijeenkomst in Tampere van
15 en 16 oktober 1999 heeft de Europese Raad
verklaard dat de juridische status van onderdanen van
derde landen meer in overeenstemming moet worden
gebracht met die van de onderdanen van de lidstaten, en
dat iemand die gedurende een nader te bepalen periode
legaal in een lidstaat heeft verbleven en een vergunning
tot langdurig verblijf heeft, in deze lidstaat een aantal
uniforme rechten zou moeten verkrijgen die zo dicht
mogelijk bij de rechten van EU-burgers liggen.

(3)

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de
beginselen in acht die met name in het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie worden erkend.

(9)

Economische gronden zijn geen reden om de status van
langdurig ingezetene te weigeren en worden niet gezien
als strijdig met de relevante voorwaarden.

(4)

De integratie van onderdanen van derde landen die duurzaam in een lidstaat zijn gevestigd is van wezenlijk
belang voor de bevordering van de economische en
sociale samenhang, een fundamentele doelstelling van de
Gemeenschap, die is opgenomen in het Verdrag.

(10)

Er moeten procedurevoorschriften worden vastgesteld
voor het onderzoeken van de aanvraag voor de status
van langdurig ingezetene. Deze procedures moeten niet
alleen doelmatig zijn en kunnen worden afgewikkeld
naast de normale werklast van de overheidsinstanties
van de lidstaten, maar ook doorzichtig en billijk zijn, om
de betrokken personen voldoende rechtszekerheid te
bieden. Zij mogen niet worden gebruikt als middel om
de uitoefening van het recht van verblijf door de rechthebbenden te belemmeren.

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

PB C 240 E van 28.8.2001, blz. 79.
PB C 284 E van 21.11.2002, blz. 102.
PB C 36 van 8.2.2002, blz. 59.
PB C 19 van 22.1.2002, blz. 18.
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Bij de toekenning van de status van langdurig ingezetene
moet een verblijfsvergunning worden afgegeven
waarmee de betrokkene gemakkelijk en onmiddellijk zijn
juridische status kan aantonen. Deze verblijfsvergunning
moet tevens aan strenge technische eisen voldoen, met
name wat de beveiliging tegen vervalsing en namaak
betreft, om misbruik in de lidstaat die de status heeft
toegekend of in de lidstaten waar het recht van verblijf
wordt uitgeoefend, te voorkomen.

Om effect te sorteren als instrument voor de maatschappelijke integratie van langdurig ingezetenen moet de
status van langdurig ingezetene waarborgen dat de
betrokkene op een groot aantal economische en sociale
gebieden op dezelfde wijze wordt behandeld als burgers
van de lidstaat, onder de relevante voorwaarden die in
deze richtlijn worden gesteld.

Wat betreft sociale bijstand kunnen uitkeringen voor
langdurig ingezetenen worden beperkt tot de meest
fundamentele zaken; hieronder vallen ten minste inkomenssteun voor de minima en steun bij ziekte, bij zwangerschap, bij hulpverlening aan ouders en bij langdurige
verzorging. De wijze van toekenning van deze uitkeringen wordt bij nationale wet vastgesteld.

(14)

De lidstaten blijven verplicht om minderjarige kinderen
toegang tot het onderwijs te verschaffen onder analoge
voorwaarden als voor hun nationale onderdanen gelden.

(15)

Onder de begrippen studietoelage en studiebeurs voor
beroepsopleiding vallen geen maatregelen die worden
gefinancierd uit hoofde van de sociale bijstand. Bovendien kan de toegang tot een studietoelage afhankelijk
zijn van het feit dat degene die een dergelijke toelage
aanvraagt, op zichzelf voldoet aan de voorwaarden voor
het verwerven van de status van langdurig ingezetene.
Bij toekenning van een studiebeurs kunnen de lidstaten
rekening houden met het feit dat burgers van de Unie in
het land van herkomst hetzelfde voordeel genieten.

(16)

Langdurig ingezetenen moeten hogere bescherming
tegen uitzetting genieten. Deze bescherming is gebaseerd
op de criteria die zijn vastgesteld in de rechtspraak van
het Europese Hof voor de rechten van de mens. De
bescherming tegen uitzetting houdt in dat de procedures
de mogelijkheid van beroep bieden.

(17)

Harmonisatie van de voorwaarden voor de verwerving
van de status van langdurig ingezetene bevordert het
wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten. Sommige
lidstaten stellen gunstiger voorwaarden voor de afgifte
van permanente verblijfstitels of verblijftitels met een
onbeperkte geldigheidsduur dan deze richtlijn. De mogelijkheid om nationale bepalingen toe te passen die
gunstiger zijn, wordt niet uitgesloten door het Verdrag.

L 16/45

In het kader van deze richtlijn is het echter van belang te
bepalen dat aan verblijfstitels die onder gunstiger voorwaarden worden verstrekt, niet het recht van verblijf in
een andere lidstaat is verbonden.

(18)

Het vaststellen van de voorwaarden waaronder onderdanen van derde landen die langdurig in een lidstaat
verblijven, gebruik kunnen maken van het recht van
verblijf in een andere lidstaat, draagt bij aan de totstandbrenging van de interne markt als ruimte waarin het
vrije verkeer van personen is gewaarborgd. Het zou ook
een belangrijke mobiliteitsfactor kunnen zijn, met name
op de arbeidsmarkt van de Unie.

(19)

Langdurig ingezetenen moeten gebruik kunnen maken
van het recht van verblijf in een andere lidstaat om daar
te werken als werknemer of als zelfstandige, om er een
studie te volgen, of om zich daar te vestigen zonder een
economische activiteit uit te oefenen.

(20)

Gezinsleden moeten zich eveneens in de andere lidstaat
kunnen vestigen, samen met de langdurig ingezetene,
zodat het gezinsverband blijft gehandhaafd en de uitoefening van het recht van verblijf voor langdurig ingezetenen niet wordt belemmerd. Met betrekking tot de
gezinsleden die toestemming kunnen krijgen om langdurig ingezetenen te vergezellen of zich bij hen te
voegen, moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan de situatie van gehandicapte meerderjarige
kinderen en van eerstegraads verwanten in rechtstreekse
opgaande lijn die ten laste van deze gezinsleden komen.

(21)

De lidstaat waarin de langdurig ingezetene zijn recht van
verblijf wil uitoefenen, moet kunnen nagaan of de
betrokkene voldoet aan de voorwaarden waaraan een
verblijf op zijn grondgebied is gebonden. Bovendien
moet deze lidstaat kunnen nagaan of de betrokkene geen
bedreiging vormt voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid.

(22)

Om ervoor te zorgen dat het recht van verblijf geen
dode letter wordt, moeten langdurig ingezetenen in de
tweede lidstaat dezelfde rechten genieten als in de
lidstaat waarin zij de status hebben verworven, onder de
in deze richtlijn omschreven voorwaarden. Lidstaten
behouden de mogelijkheid om de verblijfsvergunning in
te trekken indien de betrokkene niet langer aan de
vereisten van deze richtlijn voldoet, ook indien een
uitkering uit hoofde van de sociale bijstand is toegekend.

(23)

Indien onderdanen van derde landen verhuizen naar een
andere lidstaat en besluiten zich aldaar te vestigen,
dienen zij in die lidstaat de mogelijkheid te krijgen om
de status van langdurig ingezetene te verwerven, onder
voorwaarden vergelijkbaar met die van de eerste lidstaat.

L 16/46
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(25)

(26)
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Aangezien de doelstellingen van het voorgenomen
optreden, namelijk de vaststelling van de voorwaarden
voor de verlening en de intrekking van de status van
langdurig ingezetene, de vaststelling van de rechten die
daaraan zijn verbonden, en de vaststelling van de voorwaarden waaronder langdurig ingezetenen gebruik
kunnen maken van hun recht van verblijf in de andere
lidstaten, niet voldoende door de lidstaten worden
verwezenlijkt en derhalve, wegens de omvang en de
gevolgen van het optreden, beter door de Gemeenschap
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap
maatregelen vaststellen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel bedoelde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om dit doel te bereiken.
Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en
Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese
Unie en aan het Verdrag betreffende de oprichting van
de Europese Gemeenschap, en onverminderd artikel 4
van genoemd protocol, nemen deze lidstaten niet deel
aan de aanneming van de onderhavige richtlijn en zijn
de bepalingen daarvan niet bindend voor, noch van
toepassing in deze lidstaten.
Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het
Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het
Verdrag betreffende de oprichting van de Europese
Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de
aanneming van de onderhavige richtlijn en zijn de bepalingen daarvan niet bindend voor, noch van toepassing
in deze lidstaat,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
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Artikel 2
Begripsomschrijvingen

In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) „onderdaan van een derde land”: eenieder die geen burger
van de Unie is in de zin van artikel 17, lid 1, van het
Verdrag;
b) „langdurig ingezetene”: iedere onderdaan van een derde land
die de in de artikelen 4 tot en met 7 bedoelde status van
langdurig ingezetene bezit;
c) „eerste lidstaat”: de lidstaat die als eerste de status van langdurig ingezetene heeft toegekend aan de betrokken onderdaan van een derde land;
d) „tweede lidstaat”: de lidstaat waarin een onderdaan van een
derde land zijn recht van verblijf uitoefent en die niet de
lidstaat is die hem als eerste de status van langdurig ingezetene heeft toegekend;
e) „gezinsleden”: onderdanen van een derde land die in de
betrokken lidstaat verblijven overeenkomstig Richtlijn
2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake
het recht op gezinshereniging (1);
f) „vluchteling”: iedere onderdaan van een derde land die in
het bezit is van de vluchtelingenstatus in de zin van het
Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen
van 28 juli 1951, gewijzigd bij het Protocol van New York
van 31 januari 1967;
g) „EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen”:
verblijfsvergunning die door de betrokken lidstaat wordt
afgegeven bij de toekenning van de status van langdurig
ingezetene.

Artikel 3
Werkingssfeer

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Doel
Deze richtlijn heeft ten doel:
a) de voorwaarden vast te stellen waaronder een lidstaat aan
onderdanen van derde landen die legaal op zijn grondgebied
verblijven, de status van langdurig ingezetene kan
toekennen, of deze status kan intrekken, en te bepalen welke
rechten aan deze status verbonden zijn, en
b) de voorwaarden vast te stellen waaronder onderdanen van
derde landen aan wie door een lidstaat de status van langdurig ingezetene is toegekend, in andere lidstaten mogen
verblijven.

1. Deze richtlijn is van toepassing op onderdanen van derde
landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat
verblijven.
2. Deze richtlijn is niet van toepassing op onderdanen van
derde landen die:
a) in een lidstaat verblijven voor een studie of een beroepsopleiding;
b) toestemming hebben in een lidstaat te verblijven uit hoofde
van een tijdelijke bescherming of op diezelfde grond
toestemming om aldaar te verblijven hebben aangevraagd
en een beslissing over hun status afwachten;
c) toestemming hebben in een lidstaat te verblijven uit hoofde
van subsidiaire vormen van bescherming, overeenkomstig
internationale verplichtingen, nationale wetgevingen of de
praktijk van de lidstaten, of die op diezelfde grond toestemming om aldaar te verblijven hebben aangevraagd en een
beslissing over hun status afwachten;
(1) PB L 251 van 3.10.2003, blz. 12.
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d) vluchteling zijn of een verzoek om erkenning als vluchteling
hebben ingediend waarover nog geen definitieve beslissing
is gegeven;
e) in een lidstaat verblijven uitsluitend om redenen van tijdelijke aard, als au pair of als seizoenarbeider, of als gedetacheerd werknemer van een dienstverlener in het kader van
grensoverschrijdende dienstverlening, of als verlener van
grensoverschrijdende diensten, of in gevallen waarin hun
verblijfsvergunning formeel beperkt is;
f) een juridische status hebben die valt onder de bepalingen
van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van
1961, het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963, het Verdrag van New York inzake speciale
missies van 1969, of het Verdrag van Wenen inzake de
vertegenwoordiging van staten in hun betrekkingen met
internationale organisaties met een universeel karakter van
1975.
3.
Deze richtlijn geldt onverminderd de gunstiger bepalingen
van:
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in verband met een studie of een beroepsopleiding slechts voor
de helft meegerekend worden bij de berekening van de duur
van het in lid 1 bedoelde verblijf.
3. De perioden van afwezigheid van het grondgebied van de
betrokken lidstaat vormen geen onderbreking van het in lid 1
bedoelde verblijf en tellen mee bij de berekening van de duur
van dat verblijf, indien zij minder dan zes achtereenvolgende
maanden duren en binnen de in lid 1 bedoelde periode niet
langer zijn dan in totaal tien maanden.
In gevallen van specifieke of buitengewone redenen van tijdelijke aard en overeenkomstig hun nationale recht, mogen
lidstaten ermee akkoord gaan dat een langere dan de in de
eerste alinea bedoelde periode van afwezigheid geen onderbreking vormt van het in lid 1 bedoelde verblijf. In dergelijke
gevallen houden de lidstaten bij de berekening van de in lid 1
bedoelde totale duur van het verblijf geen rekening met deze
periode.

a) bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen de
Gemeenschap of de Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en derde landen anderzijds;

In afwijking van de tweede alinea, mogen de lidstaten bij de
berekening van de in lid 1 bedoelde totale duur van het verblijf
wel rekening houden met perioden van afwezigheid in verband
met beroepsmatige detachering, ook als dat in het kader van
grensoverschrijdende dienstverlening is.

b) reeds voor de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn
tussen een lidstaat en een derde land gesloten bilaterale
overeenkomsten;

Artikel 5

c) het Europees Vestigingsverdrag van 13 december 1955, het
Europees Sociaal Handvest van 18 oktober 1961, het gewijzigd Europees Sociaal handvest van 3 mei 1987 en het
Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende
werknemers van 24 november 1977.

HOOFDSTUK II
DE

STATUS

VAN

LANGDURIG INGEZETENE
LIDSTAAT

IN

EEN

Artikel 4
Verblijfsduur
1.
De lidstaten kennen de status van langdurig ingezetene
toe aan onderdanen van derde landen die legaal en ononderbroken sedert de vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de
indiening van het desbetreffende verzoek op hun grondgebied
verblijven.
2.
Perioden van verblijf voor de in artikel 3, lid 2, onder e)
en f), vermelde redenen worden niet in aanmerking genomen
bij de berekening van de duur van het in lid 1 bedoelde
verblijf.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene
1. De lidstaten verlangen van onderdanen van derde landen
het bewijs dat zij voor zichzelf en de gezinsleden te hunnen
laste beschikken over:
a) vaste en regelmatige inkomsten die voldoende zijn om zichzelf en hun gezinsleden te onderhouden zonder een beroep
te hoeven doen op het stelsel van sociale bijstand van de
betrokken lidstaat. De lidstaten beoordelen deze inkomsten
afgaande op de aard en de regelmaat ervan, waarbij zij rekening mogen houden met het niveau van het minimumloon
en minimumpensioen voordat het verzoek om toekenning
van de status van langdurig ingezetene werd ingediend;
b) een ziektekostenverzekering voor alle risico's die in de
betrokken lidstaat normaliter voor de eigen onderdanen zijn
gedekt.
2. De lidstaten mogen eisen dat onderdanen van derde
landen voldoen aan integratievoorwaarden overeenkomstig het
nationaal recht.

Artikel 6
Openbare orde en binnenlandse veiligheid

In de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde gevallen waarin de
betrokken onderdaan van een derde land een verblijfsvergunning heeft verkregen die hem in staat stelt de status van langdurig ingezetene te verkrijgen, mogen de perioden van verblijf

1. De lidstaten mogen om redenen van openbare orde of
binnenlandse veiligheid weigeren de status van langdurig ingezetene toe te kennen.
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De lidstaat houdt bij zijn besluitvorming mede rekening met de
ernst van de inbreuk of het soort van inbreuk dat op de openbare orde of de binnenlandse veiligheid is gepleegd, respectievelijk met het gevaar dat van de persoon in kwestie uitgaat, en let
daarbij tevens terdege op de duur van het verblijf en het
bestaan van banden met het land van verblijf.
2.
De in lid 1 bedoelde weigering berust niet op economische gronden.

Artikel 7
Verwerving van de status van langdurig ingezetene
1.
Om de status van langdurig ingezetene te verkrijgen dient
de betrokken onderdaan van een derde land een verzoek in bij
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar hij verblijft. Het
verzoek gaat vergezeld van in de nationale wet te bepalen
bewijsstukken waaruit blijkt dat de betrokkene aan de in de
artikelen 4 en 5 geformuleerde voorwaarden voldoet en, indien
nodig, van een geldig reisdocument of een gewaarmerkt
afschrift ervan.
De in de eerste alinea bedoelde bewijsstukken kunnen tevens
documentatie bevatten met betrekking tot passende huisvesting.
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3. Een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
mag worden afgegeven in de vorm van een sticker of van een
afzonderlijk document. De vergunning wordt afgegeven volgens
de voorschriften en het standaardmodel van Verordening (EG)
nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de
invoering van een uniform model voor verblijfsvergunningen
voor onderdanen van derde landen (1). In de rubriek „soort
vergunning” vermelden de lidstaten „EG-langdurig ingezetene”.

Artikel 9
Intrekking of verlies van de status
1. Langdurig ingezetenen mogen de status van langdurig
ingezetene niet langer behouden indien:
a) wordt vastgesteld dat de status van langdurig ingezetene op
frauduleuze wijze is verkregen;
b) een verwijderingsmaatregel wordt genomen onder de voorwaarden van artikel 12;
c) zij gedurende een aaneengesloten periode van twaalf
maanden niet op het grondgebied van de Gemeenschap
verblijven.

2.
Zo spoedig mogelijk doch in geen geval later dan zes
maanden nadat het verzoek is ingediend, doen de bevoegde
nationale autoriteiten aan de betrokkene schriftelijk mededeling
van de genomen beslissing. Een dergelijke beslissing wordt aan
de betrokken onderdaan van een derde land meegedeeld
conform de kennisgevingsprocedures die hiervoor in de nationale wetgeving zijn voorgeschreven.

2. De lidstaten mogen, in afwijking van lid 1, onder c),
bepalen dat afwezigheid van meer dan twaalf aaneensluitende
maanden of afwezigheid om specifieke of uitzonderlijke
redenen, niet leidt tot intrekking of verlies van de status.

In bijzondere omstandigheden die verband houden met het
complexe karakter van de behandeling van het verzoek, kan de
in de eerste alinea bedoelde termijn worden verlengd.

3. De lidstaten mogen bepalen dat de langdurig ingezetene
zijn status van langdurig ingezetene niet langer mag behouden
wanneer hij, gelet op de ernst van de feiten die hij heeft
gepleegd, een bedreiging vormt voor de openbare orde; dit is
evenwel geen reden voor verwijdering in de zin van artikel 12.

Bovendien wordt de betrokkene meegedeeld welke rechten en
plichten hij krachtens deze richtlijn heeft.
De gevolgen van het uitblijven van een beslissing bij het
verstrijken van de in deze bepaling bedoelde termijn worden bij
de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat geregeld.
3.
Indien de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 vervuld
zijn en de betrokkene geen bedreiging vormt in de zin van
artikel 6, kent de lidstaat de status van langdurig ingezetene toe
aan de betrokken onderdaan van een derde land.

Artikel 8
EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
1.
De status van langdurig ingezetene is permanent, onverminderd artikel 9.
2.
De lidstaten verstrekken aan langdurig ingezetenen een
EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. De
verblijfsvergunning is ten minste vijf jaar geldig. De vergunning
wordt, indien nodig en op verzoek, bij het verstrijken van die
periode automatisch verlengd.

4. De langdurig ingezetene die overeenkomstig hoofdstuk III
in een andere lidstaat heeft verbleven, mag zijn in de eerste
lidstaat verkregen status van langdurig ingezetene niet langer
behouden indien een dergelijke status overeenkomstig artikel
23 in een andere lidstaat is verleend.
Wanneer de betrokkene zes jaar afwezig is geweest van het
grondgebied van de lidstaat die de status van langdurig ingezetene heeft verstrekt, mag hij zijn status in deze lidstaat in geen
geval meer behouden.
In afwijking van de tweede alinea mag de betrokken lidstaat
bepalen dat de langdurig ingezetene zijn status in deze lidstaat
om specifieke redenen mag behouden ofschoon hij langer dan
zes jaar afwezig is geweest.
5. Voor de in lid 1, onder c), en in lid 4 bedoelde gevallen
zorgen de lidstaten die de status hebben verleend, voor een
vereenvoudigde procedure voor het opnieuw verkrijgen van de
status van langdurig ingezetene.
(1) PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1.
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Deze procedure geldt in het bijzonder voor personen die om
studieredenen in een tweede lidstaat hebben verbleven.
De voorwaarden en de procedure voor het opnieuw verkrijgen
van de status van langdurig ingezetene worden door de nationale wet bepaald.
6.
Het feit dat de geldigheidsduur van de EG-verblijfsvergunning van een langdurig ingezetene is verstreken, mag in geen
geval leiden tot intrekking of verlies van de status.
7.
Wanneer de intrekking of het verlies van de status van
langdurig ingezetene niet leidt tot verwijdering, staat de lidstaat
de betrokken persoon toe op zijn grondgebied te blijven, indien
hij voldoet aan de voorwaarden die in de wetgeving van deze
lidstaat worden gesteld en/of indien hij geen gevaar vormt voor
de openbare orde of veiligheid.
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f) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor
het publiek beschikbare goederen en diensten, alsmede tot
procedures voor het verkrijgen van huisvesting;
g) vrijheid van vereniging en aansluiting bij of participatie in
een werkgevers- of werknemersorganisatie of een andere
organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen,
met inbegrip van de door dergelijke organisaties verschafte
voordelen, zonder dat wordt geraakt aan de nationale bepalingen inzake openbare orde en binnenlandse veiligheid;
h) vrije toegang tot het gehele grondgebied van de betrokken
lidstaat, binnen de beperkingen die om redenen van veiligheid door de nationale wetgeving worden opgelegd.
2. De betrokken lidstaat mag de gelijke behandeling ten
aanzien van de punten b), d), e), f) en g), van lid 1 beperken tot
gevallen waarin de geregistreerde of gebruikelijke verblijfplaats
van de langdurig ingezetene of van de gezinsleden voor wie hij
voordelen opeist, op het grondgebied van de lidstaat in kwestie
is gelegen.

Artikel 10
Procedurele waarborgen
1.
Beslissingen tot afwijzing van een verzoek om toekenning
van de status van langdurig ingezetene of tot intrekking van
deze status moeten met redenen worden omkleed. Een dergelijke beslissing wordt aan de betrokken onderdaan van een
derde land meegedeeld conform de kennisgevingsprocedures
die hiervoor in de nationale wetgeving zijn voorgeschreven. In
deze kennisgeving worden de beroepsmogelijkheden vermeld
die openstaan voor de betrokkene, en binnen welke termijn
daarvan gebruik moet worden gemaakt.

3. De lidstaten mogen de gelijke behandeling volgens onderstaande bepalingen beperken:
a) de lidstaten mogen beperkingen inzake de toegang tot werk
als werknemer of als zelfstandige handhaven indien deze
activiteiten, overeenkomstig bestaande nationale of communautaire wetgeving, voorbehouden zijn aan eigen onderdanen, aan burgers van de EU of van de EER;
b) de lidstaten mogen voor toegang tot onderwijs en opleiding
een bewijs van een passende taalvaardigheid eisen. Voor
toegang tot de universiteit kan worden verlangd dat aan
specifieke onderwijsvoorwaarden wordt voldaan.

2.
Indien het verzoek om toekenning van de status van langdurig ingezetene wordt afgewezen, of indien deze status wordt
ingetrokken of verloren dan wel de verblijfsvergunning niet
wordt verlengd, kan de betrokkene in de desbetreffende lidstaat
beroep instellen.

4. De lidstaten kunnen, als het om sociale bijstand en sociale
bescherming gaat, de gelijke behandeling beperken tot de
belangrijkste prestaties.

Artikel 11

De lidstaten mogen ook besluiten tot gelijke behandeling op
niet door lid 1 bestreken gebieden.

5. De lidstaten mogen besluiten toegang te verlenen tot
bijkomende voordelen op de in lid 1 bedoelde gebieden.

Gelijke behandeling
1.
Langdurig ingezetenen genieten op de volgende gebieden
dezelfde behandeling als de eigen onderdanen:
a) werk als werknemer of zelfstandige, mits dit werk niet
impliceert dat, al is het maar incidenteel, wordt deelgenomen aan de uitoefening van het openbaar gezag; hierbij
is inbegrepen de toegang tot de arbeidsvoorwaarden, ook
wat betreft salariëring en ontslag;
b) onderwijs en beroepsopleiding, met inbegrip van studietoelagen en -beurzen, overeenkomstig het nationale recht;
c) erkenning van beroepsdiploma's, -certificaten en andere
titels, overeenkomstig de van toepassing zijnde nationale
procedures;
d) sociale zekerheid, sociale bijstand en sociale bescherming
zoals gedefinieerd in de nationale wetgeving;
e) fiscale voordelen;

Artikel 12
Bescherming tegen verwijdering
1. De lidstaten mogen uitsluitend een besluit tot verwijdering ten aanzien van een langdurig ingezetene nemen, wanneer
hij een actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid vormt.
2. Het in lid 1 bedoelde besluit mag niet op economische
gronden berusten.
3. Alvorens tot verwijdering van een langdurig ingezetene
wordt besloten, houden de lidstaten rekening met de volgende
elementen:
a) de duur van het verblijf op het grondgebied,
b) de leeftijd van de betrokkene,
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c) de gevolgen voor de betrokkene en de leden van zijn gezin,
d) het bestaan van banden met het land van verblijf of het
ontbreken van banden met het land van herkomst.
4.
Wanneer een besluit tot verwijdering is genomen, kan de
langdurig ingezetene zich in de betrokken lidstaat tot de rechter
wenden.
5.
Aan de langdurig ingezetene die niet over voldoende
middelen beschikt, wordt rechtsbijstand verleend onder
dezelfde voorwaarden als aan de eigen onderdanen van de staat
waar hij verblijft.
Artikel 13
Gunstiger nationale bepalingen
De lidstaten mogen permanente verblijfstitels of verblijfstitels
van onbeperkte duur afgeven onder gunstiger voorwaarden dan
die welke in deze richtlijn zijn vastgesteld. Deze verblijfstitels
geven geen toegang tot het recht van verblijf in de andere
lidstaten zoals bepaald in hoofdstuk III van deze richtlijn.
HOOFDSTUK III
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5. Dit hoofdstuk heeft geen betrekking op het verblijf van
een langdurig ingezetene op het grondgebied van de lidstaten:
a) als gedetacheerd werknemer van een dienstenverstrekker in
het kader van grensoverschrijdende dienstverlening;
b) als verlener van grensoverschrijdende diensten.
De lidstaten kunnen in overeenstemming met hun nationale
wetgeving de voorwaarden vaststellen waaronder langdurig
ingezetenen die zich naar een tweede lidstaat willen verplaatsen
teneinde daar een economische activiteit als seizoenwerker uit
te oefenen, in die lidstaat mogen verblijven. Ook voor grensarbeiders kunnen in de nationale wetgeving specifieke bepalingen
worden vastgesteld.
6. Het bepaalde in dit hoofdstuk laat de Gemeenschapswetgeving inzake sociale zekerheid voor onderdanen van derde
landen onverlet.

Artikel 15
Voorwaarden voor verblijf in een tweede lidstaat

VERBLIJF IN DE ANDERE LIDSTATEN

Artikel 14
Principe
1.
Een langdurig ingezetene krijgt het recht om gedurende
een periode van meer dan drie maanden te verblijven in een
andere lidstaat dan die welke hem de status van langdurig ingezetene heeft toegekend, op voorwaarde dat voldaan wordt aan
de in dit hoofdstuk gestelde voorwaarden.
2.
Een langdurig ingezetene mag om onderstaande redenen
in een tweede lidstaat verblijven:
a) om een economische activiteit uit te oefenen als werknemer
of als zelfstandige,
b) om een studie of beroepsopleiding te volgen,
c) om andere redenen.
3.
Wanneer het gaat om de uitoefening van een economische activiteit als werknemer of als zelfstandige, zoals bedoeld
in lid 2, onder a), mogen de lidstaten de situatie van hun
arbeidsmarkt bezien en hun nationale procedures hanteren ten
aanzien van de vereisten voor, respectievelijk, het vervullen van
een vacature en het hebben van toegang tot de arbeidsmarkt.
Om redenen van arbeidsmarktbeleid kunnen de lidstaten de
voorkeur geven aan EU-burgers, aan onderdanen van derde
landen — indien de communautaire wetgeving hierin voorziet
— en aan onderdanen van derde landen die legaal in de
betrokken lidstaat verblijven en daar een werkloosheidsuitkering ontvangen.
4.
In afwijking van lid 1, mogen de lidstaten grenzen stellen
aan het totale aantal personen dat een verblijfsrecht kan krijgen,
mits deze grenzen voor de toelating van onderdanen van derde
landen op het tijdstip van de vaststelling van deze richtlijn
reeds vastgelegd zijn in de bestaande wetgeving.

1. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk drie maanden na
aankomst op het grondgebied van de tweede lidstaat vraagt de
langdurig ingezetene een verblijfsvergunning aan bij de
bevoegde autoriteiten van deze lidstaat.
De lidstaten mogen aanvaarden dat de langdurig ingezetene de
aanvraag voor een verblijfsvergunning richt tot de bevoegde
autoriteiten van de tweede lidstaat terwijl hij nog op het grondgebied van de eerste lidstaat verblijft.
2. De lidstaten kunnen de betrokkene vragen bewijzen over
te leggen waaruit blijkt dat hij beschikt over:
a) vaste en regelmatige inkomsten die voldoende zijn om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden zonder een beroep
te hoeven doen op het stelsel van sociale bijstand van de
betrokken lidstaat. Voor elke van de overeenkomstig lid 2
van artikel 14 ingedeelde categorieën beoordelen de
lidstaten deze inkomsten afgaande op de aard en de regelmaat ervan, waarbij zij rekening mogen houden met het
niveau van het minimumloon en het minimumpensioen;
b) een ziektekostenverzekering voor alle risico's die in de
tweede lidstaat normaliter voor de eigen onderdanen zijn
gedekt.
3. De lidstaten mogen eisen dat onderdanen van derde
landen voldoen aan integratievoorwaarden overeenkomstig het
nationaal recht.
Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de betrokken
onderdanen van derde landen aan integratievoorwaarden
hebben moeten voldoen om de status van langdurig ingezetene
te verwerven overeenkomstig artikel 5, lid 2.
Onverminderd de tweede alinea, mag van de betrokkenen
worden verlangd dat zij deelnemen aan taalcursussen.
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4.
De aanvraag gaat vergezeld van overeenkomstig de nationale wetgeving vereiste bewijsstukken waaruit blijkt dat de
betrokkene voldoet aan de desbetreffende voorwaarden,
alsmede van diens verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen en een geldig reisdocument of gewaarmerkte
afschriften ervan.
De in de eerste alinea bedoelde bewijsstukken kunnen tevens
documentatie omvatten met betrekking tot passende huisvesting.
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c) een bewijs dat de langdurig ingezetene financieel voor hem
instaat of dat hijzelf beschikt over vaste en regelmatige
inkomsten die voldoende zijn om zichzelf te onderhouden
zonder een beroep te hoeven doen op het stelsel van sociale
bijstand van de betrokken lidstaat, alsmede dat hij beschikt
over een — eventueel via de langdurig ingezetene lopende
— ziektekostenverzekering die alle risico's in de tweede
lidstaat dekt. De lidstaten beoordelen deze inkomsten
afgaande op de aard en de regelmaat ervan, waarbij zij rekening mogen houden met het niveau van het minimumloon
en het minimumpensioen.

In het bijzonder:
a) wanneer het gaat om de uitoefening van een economische
activiteit mag de tweede lidstaat van de betrokkene onderstaand bewijs verlangen:
i) wanneer hij werknemer is, het bewijs dat hij beschikt
over een arbeidsovereenkomst, een door de werkgever
verstrekte verklaring van indienstneming of tewerkstelling of een voorstel voor een arbeidscontract, onder de
voorwaarden die zijn vervat in de nationale wetgeving.
De lidstaten bepalen welk van deze bewijzen wordt
verlangd;
ii) wanneer het gaat om de uitoefening van een economische activiteit als zelfstandige, het bewijs dat hij beschikt
over de volgens het nationale recht noodzakelijke
middelen om een dergelijke economische activiteit uit te
oefenen, waarbij hij de vereiste documenten en vergunningen overlegt;
b) wanneer het gaat om het volgen van een studie of een
beroepsopleiding mag de tweede lidstaat de betrokkene
vragen om het bewijs dat hij ingeschreven is bij een erkende
instelling om een studie of een beroepsopleiding te volgen.

Artikel 16

5. Wanneer het gezin nog niet was gevormd in de eerste
lidstaat, is Richtlijn 2003/86/EG van toepassing.

Artikel 17
Openbare orde en veiligheid
1. De lidstaten kunnen weigeren een verblijfsvergunning toe
te kennen aan langdurig ingezetenen of aan hun gezinsleden
indien de betrokkene een bedreiging voor de openbare orde of
de binnenlandse veiligheid vormt.
De lidstaat houdt bij zijn besluitvorming mede rekening met de
ernst van de inbreuk of het soort van inbreuk dat door de langdurig ingezetene of zijn gezinslid/gezinsleden op de openbare
orde of de binnenlandse veiligheid is gepleegd, respectievelijk
met het gevaar dat van de persoon in kwestie uitgaat.
2. De in lid 1 bedoelde weigering berust niet op economische gronden.

Artikel 18

Gezinsleden
Volksgezondheid
1.
Wanneer de langdurig ingezetene zijn verblijfsrecht uitoefent in een tweede lidstaat en het gezin reeds was gevormd in
de eerste lidstaat, krijgen de leden van zijn gezin die voldoen
aan de voorwaarden van lid 1 van artikel 4 van Richtlijn
2003/86/EG toestemming om de langdurig ingezetene te vergezellen of zich bij hem te voegen.
2.
Wanneer de langdurig ingezetene zijn verblijfsrecht uitoefent in een tweede lidstaat en het gezin reeds was gevormd in
de eerste lidstaat, kunnen andere leden van zijn gezin dan
bedoeld in lid 1 van artikel 4 van Richtlijn 2003/86/EG
toestemming krijgen om de langdurig ingezetene te vergezellen
of zich bij hem te voegen.
3.
Voor de indiening van de aanvraag voor een verblijfsvergunning geldt artikel 15, lid 1.
4.
De tweede lidstaat kan een gezinslid van een langdurig
ingezetene vragen om samen met de aanvraag de volgende
documenten over te leggen:
a) zijn EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of
een andere verblijfsvergunning en een geldig reisdocument
of gewaarmerkte afschriften ervan;
b) het bewijs dat hij als gezinslid van een langdurig ingezetene
in de eerste lidstaat heeft verbleven;

1. De lidstaten mogen weigeren een verblijfsvergunning toe
te kennen aan langdurig ingezetenen of hun gezinsleden indien
de persoon in kwestie een bedreiging vormt voor de volksgezondheid.
2. De enige ziekten uit hoofde waarvan de binnenkomst of
het recht van verblijf op het grondgebied van de tweede lidstaat
kan worden geweigerd, zijn de ziekten als omschreven in de
relevante toepasselijke instrumenten van de Wereldgezondheidsorganisatie, alsmede andere besmettelijke, door infectie of
parasieten teweeggebrachte ziekten, voorzover zij in het
ontvangende land onder preventieve bepalingen ten aanzien
van de eigen onderdanen vallen. De lidstaten voeren geen
nieuwe strengere bepalingen of praktijken in.
3. Ziekten die na afgifte van de eerste verblijfsvergunning in
de tweede lidstaat zijn ontstaan, kunnen op zichzelf geen grond
zijn voor weigering van verlenging van de verblijfsvergunning
of voor verwijdering van het grondgebied.
4. Een lidstaat kan van de onder deze richtlijn vallende
personen een medisch onderzoek eisen, zodat kan worden
aangetoond dat zij niet aan een van de in lid 2 bedoelde ziekten
lijden. Een dergelijk, eventueel gratis, onderzoek wordt niet
systematisch verricht.
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Artikel 19
Onderzoek van de aanvraag en afgifte van de verblijfsvergunning
1.
De bevoegde nationale autoriteiten beschikken voor de
behandeling van de aanvraag over een termijn van vier
maanden, te rekenen vanaf de datum van de indiening ervan.
Indien de aanvraag niet vergezeld gaat van de bewijsstukken
die in de artikelen 15 en 16 worden genoemd of die in uitzonderlijke gevallen verband houden met de complexiteit van de
aanvraag, mag de in de eerste alinea gestelde termijn met ten
hoogste drie maanden worden verlengd. In dergelijke gevallen
stellen de bevoegde nationale autoriteiten de aanvrager hiervan
in kennis.
2.
Indien aan de in de artikelen 14, 15 en 16 gestelde voorwaarden is voldaan, en onder voorbehoud van de bepalingen
van de artikelen 17 en 18 betreffende de openbare orde, de
binnenlandse veiligheid en de volksgezondheid, verstrekt de
tweede lidstaat aan de langdurig ingezetene een verblijfsvergunning die kan worden verlengd. Deze verblijfsvergunning wordt,
indien nodig en op verzoek, bij het verstrijken van de geldigheidsperiode verlengd. De tweede lidstaat stelt de eerste lidstaat
in kennis van zijn besluit.
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De lidstaten kunnen bepalen dat de krachtens artikel 14, lid 2,
onder a), op hun grondgebied verblijvende personen beperkte
toegang hebben tot andere als werknemer uit te oefenen economische activiteiten dan die waarvoor zij een verblijfsvergunning
hebben gekregen, zulks onder de voorwaarden als gesteld in de
nationale wetgeving en voor een periode van ten hoogste
twaalf maanden.
De lidstaten kunnen overeenkomstig hun nationale wetgeving
de voorwaarden vaststellen waaronder de krachtens artikel 14,
lid 2, onder b) en c), op hun grondgebied verblijvende personen
toegang hebben tot een economische activiteit als werknemer
of als zelfstandige.
3. Zodra zij de in artikel 19 bedoelde verblijfsvergunning in
de tweede lidstaat hebben verkregen, komen de gezinsleden
van de langdurig ingezetene in deze lidstaat in aanmerking
voor de in artikel 14 van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht
op gezinshereniging bedoelde rechten.

Artikel 22
Intrekking van de verblijfsvergunning en terugnameverplichting

Artikel 20

1. Totdat de onderdaan van een derde land de status van
langdurig ingezetene heeft verkregen, kan de tweede lidstaat
beslissen de verblijfsvergunning niet te verlengen of de vergunning in te trekken en de betrokkene en de leden van zijn gezin
verplichten, overeenkomstig de procedures van de nationale
wetgeving, verwijderingsprocedures daaronder begrepen, het
grondgebied te verlaten. Dit geldt in de onderstaande gevallen:

Procedurele waarborgen

a) om redenen die verband houden met de openbare orde of
de binnenlandse veiligheid, zoals bepaald in artikel 17;

3.
De tweede lidstaat verstrekt aan de gezinsleden van de
langdurig ingezetene een verblijfsvergunning die kan worden
verlengd en die dezelfde geldigheidsduur heeft als die welke hij
aan de langdurig ingezetene heeft verstrekt.

1.
Beslissingen tot afwijzing van een verzoek om een
verblijfsvergunning moeten met redenen worden omkleed. Een
dergelijke beslissing wordt aan de betrokken onderdaan van
een derde land, meegedeeld conform de kennisgevingsprocedures die hiervoor in de nationale wetgeving zijn voorgeschreven. In deze kennisgeving worden de beroepsmogelijkheden vermeld die openstaan voor de betrokkene, en binnen
welke termijn daarvan gebruik moet worden gemaakt.
De gevolgen van het uitblijven van een beslissing bij het
verstrijken van de in artikel 19, lid 1, bedoelde termijn worden
in de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat geregeld.
2.
Indien de verblijfsvergunning wordt geweigerd, niet wordt
verlengd of wordt ingetrokken, kan de betrokkene in de desbetreffende lidstaat beroep instellen.

Artikel 21

b) wanneer niet meer aan de voorwaarden van de artikelen 14,
15 en 16 wordt voldaan;
c) wanneer de onderdaan van een derde land niet legaal in de
betrokken lidstaat verblijft.
2. Indien de tweede lidstaat een van de in lid 1 bedoelde
maatregelen treft, neemt de eerste lidstaat de langdurig ingezetene en zijn gezinsleden onmiddellijk en zonder formaliteiten
terug. De tweede lidstaat deelt zijn beslissing mee aan de eerste
lidstaat.
3. Totdat de onderdaan van een derde land de status van
langdurig ingezetene heeft verkregen, en onverminderd de in
lid 2 bedoelde terugnameverplichting, kan de tweede lidstaat
om ernstige redenen in verband met de openbare orde of de
binnenlandse veiligheid besluiten tot verwijdering van de
onderdaan van het derde land van het grondgebied van de
Unie, overeenkomstig en met toepassing van de waarborgen
van artikel 12.

Behandeling in de tweede lidstaat
1.
Zodra de langdurig ingezetene de in artikel 19 bedoelde
verblijfsvergunning in de tweede lidstaat heeft verkregen, komt
hij in deze lidstaat in aanmerking voor gelijke behandeling op
de gebieden en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 11.
2.
Langdurig ingezetenen hebben toegang tot de arbeidsmarkt overeenkomstig het bepaalde in lid 1.

De tweede lidstaat raadpleegt de eerste lidstaat wanneer hij een
dergelijk besluit neemt.
Wanneer de tweede lidstaat besluit de betrokken onderdaan
van een derde land te verwijderen, neemt hij alle maatregelen
die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van dit besluit. De
tweede lidstaat verstrekt de eerste lidstaat alle nodige informatie
met betrekking tot de uitvoering van het verwijderingsbesluit.
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4.
De beslissing tot verwijdering mag niet gepaard gaan met
een permanent verblijfsverbod in de gevallen genoemd in lid 1,
onder b) en c).
5.
De in lid 2 bedoelde terugnameverplichting doet geen
afbreuk aan de mogelijkheid die aan de langdurig ingezetene en
zijn gezinsleden wordt geboden om zich naar een derde lidstaat
te begeven.

Artikel 23
Verwerving van de status van langdurig ingezetene in de
tweede lidstaat
1.
De tweede lidstaat kent de langdurig ingezetene op
verzoek de in artikel 7 bedoelde status toe met inachtneming
van de artikelen 3, 4, 5 en 6. De tweede lidstaat stelt de eerste
lidstaat in kennis van zijn besluit.
2.
Op de indiening en het onderzoek van het verzoek om
toekenning van de status van langdurig ingezetene in de tweede
lidstaat is de procedure van artikel 7 van toepassing. Op de
afgifte van de verblijfsvergunning zijn de bepalingen van artikel
8 van toepassing. Wanneer het verzoek wordt afgewezen
gelden de in artikel 10 bedoelde procedurele waarborgen.
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Artikel 25
Contactpunten

De lidstaten wijzen contactpunten aan die verantwoordelijk zijn
voor het ontvangen en toezenden van de in artikel 19, lid 2,
artikel 22, lid 2, en artikel 23, lid 1, bedoelde informatie.
De lidstaten zorgen voor passende samenwerking in het kader
van de in de eerste alinea bedoelde uitwisseling van informatie
en van documentatie.
Artikel 26
Omzetting in nationaal recht
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 23 januari 2006
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.
Artikel 27
Inwerkingtreding

HOOFDSTUK IV

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

SLOTBEPALINGEN

Artikel 28
Adressaten

Artikel 24

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten, overeenkomstig het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Verslag en rendez-vous-clausule
Op gezette tijden en voor het eerst uiterlijk op 23 januari
2011, legt de Commissie aan het Europees Parlement en aan de
Raad een verslag voor over de toepassing van deze richtlijn in
de lidstaten en dient zij eventueel noodzakelijk geachte voorstellen in. Deze wijzigingsvoorstellen hebben bij voorrang
betrekking op de artikelen 4, 5, 9, 11 en op hoofdstuk III.

Gedaan te Brussel, 25 november 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
G. TREMONTI
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 september 2003
betreffende essentiële eisen ten aanzien van radioapparatuur die bedoeld is om op niet-SOLASschepen te worden gebruikt voor deelname aan het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem (GMDSS)
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2912)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/71/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

noodsituaties, moet compatibel zijn met het beoogde
gebruik van deze frequenties en redelijke garanties
bieden voor een correcte werking in noodsituaties.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van
hun conformiteit (1), en met name op artikel 3, lid 3, onder e),

(5)

De werkingssfeer van Beschikking 2000/638/EG van de
Commissie van 22 september 2000 over de toepassing
van artikel 3, lid 3, onder e), van Richtlijn 1999/5/EG
van het Europees Parlement en de Raad op radioapparatuur die bestemd is om op niet-SOLAS-zeeschepen te
worden geïnstalleerd voor deelname aan het wereldwijde
maritieme nood- en veiligheidssysteem en die niet onder
Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van
zeeschepen valt (2) is beperkt tot apparatuur die bestemd
is om op zeeschepen te worden geïnstalleerd. De
werkingssfeer van deze beschikking moet worden uitgebreid tot GMDSS-apparatuur voor gebruik op alle nietSOLAS-schepen. Het hoge veiligheidsniveau dat door
deze beschikking geboden wordt, wordt voor alle
schepen van belang geacht en daarom moet de
werkingssfeer van de beschikking zodanig worden gewijzigd dat dezelfde vereisten ook gelden voor het gebruik
van GMDSS-apparatuur op schepen die niet onder het
SOLAS-verdrag en de richtlijn inzake uitrusting van
zeeschepen vallen, of het nu wel of niet om zeeschepen
gaat. Daarom moet Beschikking 2000/638/EG worden
vervangen.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
overeenstemmingsbeoordeling en markttoezicht inzake
telecommunicatie,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een aantal lidstaten heeft gemeenschappelijke veiligheidsbeginselen en -regels voor radioapparatuur op nietSOLAS-schepen ingevoerd of is voornemens dit te doen.

(2)

De harmonisatie van de radiodiensten moet bijdragen tot
de veiligheid van niet-SOLAS-schepen, met name in
noodgevallen en slechte weersomstandigheden.

(3)

In circulaire 803 van de Maritieme Veiligheidscommissie
(MSC) over de deelname van niet-SOLAS-schepen aan
het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem
(GMDSS) en resolutie MSC.77(69) van de Internationale
Maritieme Organisatie (IMO) wordt de regeringen
verzocht de richtsnoeren voor de deelname van nietSOLAS-schepen aan het GMDSS toe te passen en te dien
einde bepaalde eisen te stellen aan de radioapparatuur
die op alle schepen moet worden gebruikt.

(4)

In de radioreglementen van de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) zijn aan het GMDSS bepaalde
frequenties toegewezen. Alle radioapparatuur die op
deze frequenties werkt en bedoeld is voor gebruik in

(1) PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.

(2) PB L 269 van 21.10.2000, blz. 52.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
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Artikel 3

Beschikking 2000/638/EG wordt ingetrokken.

Deze beschikking is van toepassing op radioapparatuur die
bedoeld is om op niet-SOLAS-schepen te worden gebruikt voor
deelname aan het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem (GMDSS), zoals vastgesteld in hoofdstuk IV van het
SOLAS-verdrag, en die wordt gebruikt in:

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 4
september 2004.

a) de maritieme mobile dienst, zoals gedefinieerd in artikel
1.28 van de ITU-radioreglementen, of

Artikel 5

b) de maritieme mobiele satellietdienst, zoals gedefinieerd in
artikel 1.29 van de ITU-radioreglementen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Artikel 2
De onder artikel 1 vallende radioapparatuur moet zodanig zijn
ontworpen dat een correcte werking in een mariene omgeving
is gegarandeerd, dat in noodsituaties aan alle operationele
vereisten van het GMDSS is voldaan, dat de communicatie
duidelijk en degelijk is en dat de analoge of digitale verbinding
betrouwbaar is.

Gedaan te Brussel, 4 september 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 5 december 2003
betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de Global Conference on Animal
Welfare van het OIE in 2004
(2004/72/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Raad erkende ook dat het OIE het relevante orgaan is
voor het ontwikkelen van internationale normen en
richtsnoeren inzake dierenwelzijn, en dat de Gemeenschap de ontwikkeling van wereldwijde normen en richtsnoeren inzake dierenwelzijn actief wil bevorderen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni
1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en
met name op artikel 20,

(6)

De ontwikkeling en verspreiding door de Gemeenschap
van technisch en wetenschappelijk materiaal in verband
met de Wereldconferentie van het OIE zal deel uitmaken
van de verdere ontwikkeling van de communautaire
wetgeving op veterinair gebied en van veterinair onderwijs en veterinaire opleidingen.

(7)

De financiële middelen voor de bijdrage van de Gemeenschap voor de organisatie van de Wereldconferentie van
het OIE in 2004 dienen daarom te worden vastgelegd.

(8)

Deze financiële bijdrage van de Gemeenschap dient te
worden toegekend onder de voorwaarde dat de geplande
conferentie daadwerkelijk en doelmatig plaatsvindt.

(9)

De in deze beschikking bepaalde maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Ingevolge Beschikking 90/424/EEG onderneemt de
Gemeenschap acties op technisch en wetenschappelijk
gebied die voor de ontwikkeling van de communautaire
wetgeving op veterinair gebied en voor de ontwikkeling
van veterinair onderwijs en veterinaire opleidingen nodig
zijn, of helpt zij de lidstaten bij het ondernemen van
dergelijke acties.
Het Internationaal Comité van het Internationale Bureau
voor besmettelijke veeziekten (OIE) heeft op 29 mei
2002 Resolutie nr. XIV goedgekeurd, waardoor dierenwelzijn in de komende vijf jaar deel zal uitmaken van
het werkprogramma van het OIE.
Daarnaast heeft het Internationaal Comité van het OIE
op 20 mei 2003 Resolutie nr. XXVI goedgekeurd, waarin
wordt aanbevolen om in 2004 een Wereldconferentie
over het welzijn van dieren (de Wereldconferentie van
het OIE) te organiseren, en waarin de bij het OIE aangesloten landen worden opgeroepen om de organisatie van
die conferentie te ondersteunen.

(4)

In de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement over de wetgeving inzake het
welzijn van landbouwhuisdieren in derde landen en de
gevolgen voor de EU (3) („de mededeling van de
Commissie”) werd voorgesteld dat de Commissie en alle
lidstaten dit initiatief van het OIE zouden moeten blijven
ondersteunen en voor follow-up zouden moeten zorgen.

(5)

De Raad (Landbouw) heeft in december 2002 specifieke
conclusies betreffende dierenwelzijn goedgekeurd ten
aanzien van wederzijdse bijstand in verband met
controle en internationale aspecten (4). In die conclusies
begroette de Raad de mededeling van de Commissie. De

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

PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.
PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.
COM(2002) 626 def.
Raad van de Europese Unie. Document 15419/02.

BESLUIT:

Enig artikel
De actie betreffende het publiceren en verspreiden van het technische en wetenschappelijke materiaal in verband met de OIEWereldconferentie over diergezondheid in 2004 (de Global
Conference on Animal Welfare), te financieren uit begrotingslijn B 1 — 3 3 1 van de begroting van de Europese Unie voor
2003, tot een maximumbedrag van 40 000 EUR, wordt bij
dezen goedgekeurd.

Gedaan te Brussel, 5 december 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 15 januari 2004
betreffende het verzoek van Duitsland om toepassing van het bijzondere regime van artikel 3 van
Richtlijn 93/38/EEG van de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5351)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/73/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Lidstaten die voldoen aan Richtlijn 94/22/EG, worden,
wat aardolie en gas betreft, geacht ook te voldoen aan de
voorwaarden van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 93/38/
EEG.

(3)

Bij brief van 12 november 2002 verzocht Duitsland de
Commissie om voor de exploitatie van geografische
gebieden voor de prospectie of winning van aardolie,
gas, steenkool en andere vaste brandstoffen een beschikking te geven op basis van artikel 3 van Richtlijn 93/38/
EEG.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993
houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,
vervoer en telecommunicatie (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie (2), en met name op artikel
3, lid 4,
Gelet op Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het
verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (3),
en met name op artikel 12,
Gelet op het nieuwe verzoek dat Duitsland op 12 november
2002 heeft ingediend (4),
Na advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

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

Ingevolge artikel 3 van Richtlijn 93/38/EEG kan een
lidstaat de Commissie verzoeken erin te voorzien dat
exploitatie van geografische gebieden voor de prospectie
of winning van aardolie, gas, steenkool of andere vaste
brandstoffen niet wordt beschouwd als een relevante
activiteit in de zin van artikel 2, lid 2, onder b), punt i),
van de richtlijn en dat de diensten niet geacht worden in
aanmerking te komen voor bijzondere of uitsluitende
rechten in de zin van artikel 2, lid 3, onder b), om een
of meer van deze activiteiten te exploiteren indien, rekening houdende met de relevante nationale bepalingen
betreffende deze activiteiten, aan bepaalde voorwaarden
is voldaan en de verzoekende lidstaat garandeert dat de
beginselen van non-discriminatie en van oproep tot
mededinging bij de gunning van opdrachten in acht
worden genomen en de Commissie van de gunning van
de opdrachten op de hoogte wordt gebracht.
PB L 199 van 9.8.1993, blz. 84.
PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1.
PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3.
Op 15 november 1991 had Duitsland voor het eerst overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 90/531/EEG een verzoek ingediend, dat
de Commissie niet kon inwilligen omdat het niet volledig was. De
in artikel 57 a van de Duitse wet inzake de begrotingsbeginselen
(Haushaltsgrundsätzegesetz) geboden rechtsbescherming werd
onvoldoende effectief geacht. Dit voorschrift werd pas in 1998
gewijzigd, toen deel 4 van de wet tegen mededingingsbelemmeringen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) werd aangenomen.

In zijn brief verwees Duitsland naar een schrijven van
15 november 1991 waarin het oorspronkelijk een
verzoek op grond van artikel 3 van Richtlijn 90/531/
EEG van de Raad (5), die op dat moment van kracht was,
had ingediend. Artikel 3 van Richtlijn 90/531/EEG en
artikel 3 van de huidige Richtlijn 93/38/EEG komen
inhoudelijk geheel overeen, afgezien van de relatie met
Richtlijn 94/22/EG en het daaruit voortvloeiende wettelijke vermoeden. Na dat verzoek volgde een briefwisseling tussen de Commissie en Duitsland.

Bij brieven van 9 juli 1992 en van 30 november 1992
bracht de Commissie Duitsland destijds op de hoogte
van de resultaten van het eerste onderzoek en verzocht
zij om beantwoording van een aantal nog open vragen
binnen een bepaalde termijn. In haar brief van juli 1992
stelde de Commissie vast dat in de Duitse mijnwet
(Bundesberggesetz) zelf niet wordt voldaan aan alle
cumulatieve criteria van artikel 3, lid 1, dat voorschrijft
dat de voorwaarden in nationale voorschriften met
kracht van wet moeten worden beschreven en gepreciseerd. De Raad en de Commissie hadden echter bij de
goedkeuring van Richtlijn 90/351/EEG in de notulen
van de Raad laten opnemen dat de voorwaarden en eisen
niet alleen in wetten, maar ook in andere algemene
uitvoeringsbepalingen konden worden opgenomen. Het
is niet voldoende om van geval tot geval de in artikel 3,
lid 2, bedoelde vergunningsvoorwaarden te onderzoeken.
Deze moeten ook in een wet of in algemene uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen. In haar brief van november
1992 vroeg de Commissie de Duitse autoriteiten te
bevestigen dat de door de deelstaten ter aanvulling van
(5) PB L 297 van 29.10.1990, blz. 1.

L 16/58

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

de federale mijnwet vastgestelde voorschriften niet alleen
worden bekendgemaakt, maar dat ze ook moeten
worden nageleefd en dat begunstigden zich er voor de
uitoefening van hun rechten op kunnen beroepen. De
Commissie zei over de ontwerp-verordening die haar in
het kader van de omzetting van artikel 3, lid 2, werd
voorgelegd, dat deze zowel inhoudelijk als wat de aangevoerde rechtsgrond betreft, moest worden herzien. Zoals
de Duitse autoriteiten zelf verklaarden, was het niet de
bedoeling dat de verordening de uitvaardiging mogelijk
zou maken van voorschriften die rechten creëren waarop
een potentiële aannemer zich kan beroepen wanneer hij
zou willen procederen tegen een aanbestedende dienst
die zijn verplichtingen inzake de oproep tot medinging
bij de gunning van opdrachten niet is nagekomen.
Op verzoek van de Commissie zonden de Duitse autoriteiten bij brieven van 14 september 1992, 25 februari
1993 en 28 september 1993 ten bewijze dat artikel 3,
lid 1, ook werkelijk is omgezet, ontwerpen voor uitvoeringsbepalingen inzake de procedure voor het verlenen
van vergunningen en machtigingen overeenkomstig de
Duitse mijnwet toe, alsmede een bewijs van definitieve
publicatie ervan in de staatsbladen. Deze bepalingen zijn
tot op heden ongewijzigd van kracht. Op de vragen van
de Commissie werd ook antwoord gegeven.
In hun brief van 28 september 1993 stelden de Duitse
autoriteiten de Commissie ervan in kennis dat Richtlijn
90/531/EEG werd omgezet door wijziging van het
tweede Haushaltsgrundsätzegesetz, die op 1 november
1993 van kracht werd, en dat volgens hen dan ook was
voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, lid 2.
(4)

Ondertussen werd op 14 juni 1993 Richtlijn 93/38/EEG
vastgesteld, die Richtlijn 90/531/EEG verving. De
lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk vanaf 1 juli
1994 toepassen. Met de wet tot wijziging van de rechtsgronden voor het plaatsen van overheidsopdrachten
(Gesetz zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die
Vergabe öffentlicher Aufträge, ook wel Vergaberechtsänderungsgesetz genoemd) van 26 augustus 1998 (1)
werd Richtlijn 93/38/EEG in Duits recht omgezet.
De rechtsbeschermingsregeling van artikel 57 a van het
Haushaltsgrundsätzegesetz, die de Commissie in haar
brief van 30 november 1992 had bekritiseerd, werd in
dit verband vervangen door deel 4 van de wet tegen
mededingingsbelemmeringen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen).
In artikel 11 van de Duitse verordening inzake het
plaatsen van overheidsopdrachten (Verordnung über die
Vergabe öffentlicher Aufträge, ook wel Vergabeverordnung genoemd) van 9 januari 2001, die op de wet tegen
mededingingsbelemmeringen gebaseerd is, wordt artikel
3, lid 2, van Richtlijn 93/38/EEG overgenomen en wordt
de inachtneming gewaarborgd van de beginselen van
non-discriminatie en van oproep tot mededinging bij de
gunning van opdrachten door opdrachtgevers die krachtens de Duitse mijnwet het recht op exploratie of
productie van aardolie, gas, steenkool of andere vaste
brandstoffen hebben gekregen. Dit geldt met name ten

(1) Bundesgesetzblatt I, blz. 2512.
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aanzien van de informatie die zij aan het bedrijfsleven
verstrekken over hun voornemen om opdrachten te
plaatsen en ten aanzien van de verplichting de
Commissie informatie over de plaatsing van de
opdrachten te geven. Door de Vergabeverordnung op
artikel 97, lid 6, en artikel 127 van de gewijzigde wet
tegen mededingingsbelemmeringen te baseren, werden
de bedenkingen weggenomen die de Commissie in haar
brief van 30 november 1992 had geuit.
(5)

Met de mijnwet van 13 augustus 1980 (2) en de uit
1993 daterende uitvoeringsbepalingen inzake de procedure voor het verlenen van vergunningen en machtigingen overeenkomstig de mijnwet heeft Duitsland aan
Richtlijn 94/22/EG voldaan.
Deze bepalingen gelden niet alleen voor koolwaterstoffen, maar ook voor steenkool en andere vaste brandstoffen.

(6)

Onder verwijzing naar artikel 3, lid 3, van Richtlijn 94/
22/EG heeft Duitsland tijdig, op 22 oktober 1994, een
aankondiging (3) in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen doen verschijnen, waaruit blijkt dat
behoudens individuele vergunningen het gehele grondgebied van Duitsland overeenkomstig dat artikel permanent voor de prospectie, exploratie en productie van
koolwaterstoffen beschikbaar is.

(7)

Onder verwijzing naar artikel 5, punt 1, vijfde alinea,
tweede zin, van Richtlijn 94/22/EG heeft Duitsland
tijdig, op 18 maart 1995, een aankondiging (4) in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen doen
verschijnen, waarin overeenkomstig artikel 5, punt 1,
wordt gewezen op de bekendmaking van de criteria in
de publicatiebladen van de Bondsrepubliek en de 16
deelstaten.

(8)

Overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 94/22/EG publiceert de Bondsregering elk jaar een verslag over de mijnbouw in Duitsland (Der Bergbau in der Bundesrepublik
Deutschland), dat een overzicht van de mijnexploitatierechten bevat. Mijnexploitatierechten bevatten alleen
gegevens over de naleving van de wettelijke voorwaarden, met name ten aanzien van het geografische
gebied en de duur. Volgens het geldende Duitse administratieve recht mag de toekenning van deze rechten niet
afhankelijk worden gesteld van wettelijk niet toegestane
tegenprestaties.

(9)

Wat aardolie en gas betreft, gaat de Commissie ervan uit
dat Duitsland aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1,
van Richtlijn 93/38/EEG voldoet, omdat het met de
mijnwet van 13 augustus 1980 en de uitvoeringsbepalingen ervan Richtlijn 94/22/EG heeft omgezet en
derhalve het in artikel 12 vastgelegde wettelijke
vermoeden bestaat dat aan de voorwaarden van artikel
3, lid 1, van Richtlijn 93/38/EEG is voldaan.
Artikel 3, lid 2, van Richtlijn 93/38/EEG is met artikel
11 van de Vergabeverordnung in Duits recht omgezet.
Wat artikel 3, lid 3, van Richtlijn 93/38/EEG betreft,
beschikt de Commissie niet over verdere informatie.

(2) Bundesgesetzblatt I, blz. 1310.
(3) PB C 294 van 22.10.1994, blz. 11.
(4) PB C 67 van 18.3.1995, blz. 7.
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Richtlijn 94/22/EG regelt de voorwaarden voor het
verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor
de prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen. Steenkool of andere vaste brandstoffen vallen
niet onder deze richtlijn. Het toepassingsgebied van een
richtlijn kan niet willekeurig tot andere sectoren worden
uitgebreid, zonder dat eerst de richtlijn zelf wordt gewijzigd. Het wettelijke vermoeden van artikel 12 is derhalve
niet van toepassing op steenkool en andere vaste brandstoffen. Toch kunnen de lidstaten op eigen initiatief
beslissen om het toepassingsgebied van Richtlijn 94/22/
EG tot andere sectoren, zoals steenkool en andere vaste
brandstoffen, uit te breiden en nationale regelgeving
terzake goed te keuren. Daar het bij steenkool en andere
vaste brandstoffen om een met aardolie en gas vergelijkbare grondstof gaat en de vergunningen voor de prospectie, exploratie en productie van al deze grondstoffen
volgens een zelfde procedure worden verleend, achtte de
Commissie het passend de bepalingen van Richtlijn 94/
22/EG naast die van Richtlijn 93/38/EEG te leggen en in
concreto na te gaan in hoeverre bij overeenstemming
van Richtlijn 93/38/EEG met Richtlijn 94/22/EG de
omzetting voor kolen en vaste brandstoffen correct is.
Omdat het wettige vermoeden van artikel 12 in dit geval
niet van toepassing is, moet de Commissie de relevante
bepalingen van artikel 3, lid 1, in twee stappen toetsen:
Eerst moet worden nagegaan in hoeverre Richtlijn
93/38/EEG met Richtlijn 94/22/EG overeenstemt:
— De artikelen 2, 3 en 7 van Richtlijn 94/22/EG komen
overeen met artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn
93/38/EEG;
— artikel 5, punt 1, van Richtlijn 94/22/EG komt
overeen met artikel 3, lid 1, onder b), van Richtlijn
93/38/EEG;
— artikel 4, onder a), van Richtlijn 94/22/EG komt
overeen met artikel 3, lid 1, onder c), van Richtlijn
93/38/EEG;
— artikel 5, punten 2 tot en met 5, van Richtlijn
94/22/EG komt overeen met artikel 3, lid 1, onder
d), van Richtlijn 93/38/EEG;
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voor aardolie en gas. Omdat de mijnwet niet alleen op
aardolie en gas, maar ook op steenkool en andere vaste
brandstoffen van toepassing is, kan ervan worden uitgegaan dat Richtlijn 93/38/EEG op grond van haar overeenkomsten met Richtlijn 94/22/EG ook voor de sector
steenkool en andere vaste brandstoffen correct is
omgezet.
Artikel 3, lid 2, van Richtlijn 93/38/EEG is met artikel
11 van de Vergabeverordnung in Duits recht omgezet.
Wat artikel 3, lid 3, van Richtlijn 93/38/EEG betreft,
beschikt de Commissie niet over verdere informatie,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Vanaf 15 januari 2004 wordt de exploitatie van geografische
gebieden voor de prospectie en winning van aardolie of gas in
Duitsland niet beschouwd als een activiteit in de zin van artikel
2, lid 2, onder b), punt i), van Richtlijn 93/38/EEG.
Opdrachtgevers die een dergelijke activiteit in Duitsland uitoefenen, worden niet geacht bijzondere of uitsluitende rechten te
genieten in de zin van artikel 2, lid 3, onder b), van de richtlijn.
Artikel 2
1. Deze beschikking wordt gegeven op grond van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen ter omzetting van Richtlijn 94/22/EG en van artikel 3 van Richtlijn 93/38/EEG die op
15 januari 2004 in Duitsland van kracht zijn en aan de
Commissie zijn meegedeeld.
2. Duitsland brengt de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen tot wijziging van de in lid 1 bedoelde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen, bij hun vaststelling onverwijld
ter kennis van de Commissie, zodat deze kan nagaan of deze
beschikking moet worden gewijzigd of ingetrokken, dan wel of
zij kan worden gehandhaafd.
Artikel 3

— artikel 6, lid 4, van Richtlijn 94/22/EG komt overeen
met artikel 3, lid 1, onder e), van Richtlijn 93/38/
EEG.

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Vervolgens moet worden nagegaan in hoeverre
er, gezien de overeenkomsten tussen Richtlijn 93/38/
EEG en Richtlijn 94/22/EG, voor steenkool en andere
vaste brandstoffen sprake is van een correcte omzetting.
Er is reeds vastgesteld dat met de Duitse mijnwet een
volledige en correcte omzetting heeft plaatsgevonden

Gedaan te Brussel, 15 januari 2004.
Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie
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AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 9 januari 2004
inzake een in 2004 uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma van de Gemeenschap om de
inachtneming van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op granen en
bepaalde andere producten van plantaardige oorsprong te garanderen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5400)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/74/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

waarschijnlijkheidsverdeling kan worden berekend dat,
wanneer minder dan 1 % van de producten van plantaardige oorsprong een hoeveelheid residuen boven de
bepaalbaarheidsgrens bevat, bij onderzoek van 613
monsters er met een betrouwbaarheid van meer dan
99 % één monster met een hoeveelheid bestrijdingsmiddelenresiduen boven de bepaalbaarheidsgrens zal worden
gevonden. Dit aantal monsters moet over de lidstaten
worden verdeeld op basis van het aantal inwoners en het
aantal consumenten, met echter een minimum van 12
monsters per product en per jaar.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986
tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen (1), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/113/EG van de Commissie (2), en met name op
artikel 7, lid 2, onder b),
Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november
1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/113/EG, en met name op
artikel 4, lid 2, onder b),

(3)

De Commissie heeft nieuwe richtsnoeren betreffende
procedures voor de kwaliteitsbewaking bij de analyse
van bestrijdingsmiddelenresiduen gepubliceerd (5). Overeengekomen is dat deze richtsnoeren zoveel mogelijk
door de analyselaboratoria in de lidstaten moeten
worden toegepast en dat ze continu moeten worden
herzien in het licht van de in de bewakingsprogramma's
opgedane ervaring.

(4)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder a), van Richtlijn
90/642/EEG en artikel 7, lid 2, onder a), van Richtlijn
86/362/EEG moeten de lidstaten nadere bijzonderheden
verschaffen over de criteria die aan de opstelling van
hun nationale controleprogramma's ten grondslag liggen.
In dat verband moet informatie worden verschaft
over: i) de criteria die zijn toegepast voor de bepaling
van het aantal te nemen monsters, de uit te voeren
analyses, de rapportageniveaus en de criteria aan de
hand waarvan de rapportageniveaus zijn bepaald, ii)
nadere gegevens over de erkenning krachtens Richtlijn
93/99/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende aanvullende maatregelen inzake de officiële
controle op levensmiddelen (6) van de laboratoria die de
analyses uitvoeren en iii) het aantal en het soort overtredingen en de daarop genomen maatregelen.

(5)

Informatie over de resultaten van bewakingsprogramma's is bijzonder geschikt om via computers of andere
elektronische middelen te worden verwerkt, opgeslagen
en doorgegeven. Er zijn formaten vastgesteld waarin de
lidstaten de Commissie hun gegevens via e-mail dienen
toe te sturen. De lidstaten moeten dus in staat zijn hun
verslagen in een standaardformaat aan de Commissie toe
te zenden. De verdere ontwikkeling van een dergelijk
standaardformaat kan het doeltreffendst worden aangepakt op basis van richtsnoeren van de Commissie.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Commissie moet geleidelijk komen tot een systeem
waarmee de reële inname van bestrijdingsmiddelen via
de voeding kan worden geraamd. Om realistische
ramingen mogelijk te maken moeten bewakingsgegevens
beschikbaar zijn over bestrijdingsmiddelenresiduen in
een aantal levensmiddelen die belangrijke bestanddelen
van het Europese voedselpakket vormen. Algemeen
wordt aangenomen dat de belangrijkste bestanddelen
van het Europese voedselpakket 20 à 30 levensmiddelen
betreffen. Gelet op de op nationaal niveau beschikbare
middelen voor bewakingsmaatregelen inzake bestrijdingsmiddelenresiduen kunnen de lidstaten per jaar
slechts van acht producten monsters analyseren in het
kader van een gecoördineerd bewakingsprogramma. Het
gebruik van bestrijdingsmiddelen evolueert volgens een
driejarige voortschrijdende cyclus. In het algemeen zou
elk bestrijdingsmiddel in 20 à 30 levensmiddelen moeten
worden gevolgd over cycli van drie jaar.
In 2004 moet een bewakingsprogramma worden uitgevoerd voor residuen van alle pesticiden die onder deze
aanbeveling vallen, zodat aan de hand van de aldus
verkregen gegevens een raming van de reële inname via
de voeding van die stoffen kan worden gemaakt.
De aantallen in het kader van de gecoördineerde bewaking te nemen monsters moeten op een systematische,
statistisch verantwoorde wijze worden vastgesteld. De
Commissie van de Codex Alimentarius heeft een dergelijke aanpak ontwikkeld (4). Uitgaande van een binomiale

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

PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37.
PB L 324 van 11.12.2003, blz. 24.
PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71.
Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Rome 1994,
ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, blz. 372.

(5) Document SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/fs/
ph_ps/pest/index_en.htm
(6) PB L 290 van 24.11.1993, blz. 14.
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De in deze aanbeveling vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

BEVEELT AAN:

1. De lidstaten wordt verzocht voor de in bijlage I genoemde
combinaties bestrijdingsmiddelenresidu/product monsters te
nemen en te analyseren op basis van het in bijlage II voor
elke lidstaat vastgestelde aantal per product te nemen
monsters, daarbij rekening houdend met het aandeel van de
lidstaat zelf, van de rest van de Gemeenschap en van derde
landen in de markt van die lidstaat.
Voor bestrijdingsmiddelen die een acuut risico vormen,
bijvoorbeeld OP-esters, endosulfan en N-methylcarbamaten
worden, wanneer dergelijke bestrijdingsmiddelen worden
aangetroffen, met name in de producten van één en dezelfde
producent, bij geselecteerde monsters van de producten
appelen, tomaten, sla, prei en sluitkool bij voorkeur ook
afzonderlijke analyses uitgevoerd van de samenstellende
delen van het tweede verzamelmonster. Het aantal deelmonsters moet in overeenstemming zijn met Richtlijn 2002/63/
EG van de Commissie (1).
Er dienen twee monsters te worden genomen. Indien in het
eerste laboratoriummonster een aantoonbare hoeveelheid
van een van de gezochte bestrijdingsmiddelen aanwezig is,
worden de samenstellende delen van het tweede monster elk
aan een afzonderlijke analyse onderworpen.
2. De lidstaten wordt verzocht de analyseresultaten betreffende
de op de in bijlage I genoemde combinaties product/bestrijdingsmiddelenresidu uiterlijk op 31 augustus 2005 mede te
delen, onder vermelding van:
a) een beschrijving van de toegepaste analysemethoden en
de behaalde rapportageniveaus, in overeenstemming met
de richtsnoeren betreffende de procedures voor de kwaliteitsbewaking bij de analyse van bestrijdingsmiddelenresiduen;
b) aantal en soort overtredingen en de daarop genomen
maatregelen.
Dit rapport moet worden opgesteld in een formaat — ook
het elektronische formaat — dat voldoet aan de aanwijzingen (2) voor de lidstaten met betrekking tot de uitvoering
van de aanbevelingen van de Commissie inzake gecoördineerde bewakingsprogramma's van de Gemeenschap.

(1) PB L 187 van 16.7.2002, blz. 30.
(2) Deze worden jaarlijks ter kennis van het Permanent Comité voor de
voedselketen en de diergezondheid gebracht.
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3. De lidstaten wordt verzocht om uiterlijk op 31 augustus
2005 de Commissie en de overige lidstaten alle gegevens
toe te zenden als vereist bij artikel 7, lid 3, van Richtlijn 86/
362/EEG en artikel 4, lid 3, van Richtlijn 90/642/EEG met
betrekking tot de controles die in 2004 worden uitgevoerd
om er, op zijn minst door middel van steekproefbemonstering, voor te zorgen dat de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in acht worden genomen, dat wil
zeggen onder meer:
a) de resultaten van hun nationale programma's met betrekking tot residuen van bestrijdingsmiddelen;
b) nadere gegevens over de door hun laboratoria gehanteerde kwaliteitsbewakingsmethoden, en met name
nadere gegevens over de in de richtsnoeren betreffende
de procedures voor de kwaliteitsbewaking bij de analyse
van bestrijdingsmiddelenresiduen voorkomende punten
die zij niet hebben kunnen toepassen of met de toepassing waarvan zij problemen hebben ondervonden;
c) nadere gegevens betreffende de erkenning, overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 93/99/EEG, van de laboratoria
die de analyses uitvoeren (aard van de erkenning, erkenningsinstantie en een kopie van het erkenningsdocument);
d) nadere gegevens over proficiency tests en ringonderzoeken waaraan het laboratorium heeft deelgenomen.
4. De lidstaten wordt verzocht om uiterlijk op 30 september
2004 bij de Commissie het ontwerp in te dienen van het
nationale programma voor 2005 voor de bewaking van de
maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen als
vastgesteld bij de Richtlijnen 90/642/EEG en 86/362/EEG,
met informatie over:
a) de criteria die zijn toegepast voor de bepaling van het
aantal te nemen monsters en de uit te voeren analyses;
b) de rapportageniveaus en de criteria aan de hand waarvan
de rapportageniveaus zijn bepaald;
c) nadere gegevens over de erkenning, overeenkomstig
Richtlijn 93/99/EEG, van de laboratoria die de analyses
uitvoeren.
Gedaan te Brussel, 9 januari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Te bewaken combinaties bestrijdingsmiddel/product

Bestrijdingsmiddel-residu waarop de analyse
betrekking moet hebben

Jaar
2004

2005 (*)

2006 (*)

Acefaat

(c)

(a)

(b)

Aldicarb

(c)

(a)

(b)

Azinfos-methyl

(c)

(a)

(b)

Azoxystrobine

(c)

(a)

(b)

Benomyl-groep

(c)

(a)

(b)

Bromopropylaat

(c)

(a)

(b)

Captan

(c)

(a)

(b)

Chloorthalonil

(c)

(a)

(b)

Chloorpyrifos

(c)

(a)

(b)

Chloorpyrifos-methyl

(c)

(a)

(b)

Cypermethrin

(c)

(a)

(b)

Cyprodinil

(c)

(a)

(b)

Deltamethrin

(c)

(a)

(b)

Diazinon

(c)

(a)

(b)

Dichlofluanide

(c)

(a)

(b)

Dicofol

(c)

(a)

(b)

Dimethoaat

(c)

(a)

(b)

Difenylamine (**)

(c)

(a)

(b)

Endosulfan

(c)

(a)

(b)

Fenhexamid

(c)

(a)

(b)

Folpet

(c)

(a)

(b)

Imazalil

(c)

(a)

(b)

Iprodion

(c)

(a)

(b)

Kresoxim-methyl

(c)

(a)

(b)

Lambda-cyhalothrin

(c)

(a)

(b)

Malathion

(c)

(a)

(b)

Maneb-groep

(c)

(a)

(b)

Mecarbam

(c)

(a)

(b)

Methamidofos

(c)

(a)

(b)

Metalaxyl

(c)

(a)

(b)

Methidathion

(c)

(a)

(b)
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Bestrijdingsmiddel-residu waarop de analyse
betrekking moet hebben

L 16/63
Jaar

2004

2005 (*)

2006 (*)

Methiocarb

(c)

(a)

(b)

Methomyl

(c)

(a)

(b)

Myclobutanil

(c)

(a)

(b)

Omethoaat

(c)

(a)

(b)

Oxydemeton-methyl

(c)

(a)

(b)

Parathion

(c)

(a)

(b)

Permethrin

(c)

(a)

(b)

Foraat

(c)

(a)

(b)

Pirimifos-methyl

(c)

(a)

(b)

Procymidon

(c)

(a)

(b)

Propyzamide

(c)

(a)

(b)

Spiroxamine

(c)

(a)

(b)

Thiabendazool

(c)

(a)

(b)

Tolylfluanide

(c)

(a)

(b)

Triazofos

(c)

(a)

(b)

Vinchlozolin

(c)

(a)

(b)

(*) Indicatief voor 2005 en 2006, afhankelijk van de programma's die voor die jaren zullen worden aanbevolen.
(**) Difenylamine hoeft alleen in appelen en peren te worden geanalyseerd.
(a) Peren, bananen, bonen (vers of bevroren), aardappelen, wortelen, sinaasappelen/mandarijnen, perziken/nectarines, spinazie (vers of
bevroren).
(b) Bloemkool, pepers, tarwe, aubergines, rijst, druiven, komkommer, erwten (bevroren of vers, analyse zonder peul).
(c) Appelen, tomaten, sla, aardbeien, prei, sinaasappelsap, sluitkool, rogge/haver.
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BIJLAGE II
Aantal door iedere lidstaat per product te nemen monsters
Landcode

Monsters

Landcode

Monsters

A

12

IRL

12

B

12

L

12

CY

12

LT

12

CZ

12

LV

12

D

93

MT

12

DK

12

NL

17

E

45
P

12

EE

12

EL

12

PL

45

F

66

S

12

FIN

12

SI

12

HU

12

SK

12

I

65

UK

66

Totaal aantal monsters: 613
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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

BESLUIT 2004/75/GBVB VAN DE RAAD
van 11 december 2003
tot sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de status en de activiteiten van de politiemissie van de Europese Unie
(EUPOL „Proxima”) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel 24,
Gezien de aanbeveling van het voorzitterschap,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

De Raad heeft op 29 september 2003 Gemeenschappelijk Optreden 2003/681/GBVB inzake de politiemissie
van de Europese Unie in de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië (EUPOL „Proxima”) (1) vastgesteld.
Artikel 13 van het gemeenschappelijk optreden schrijft
voor dat er over de status van het EUPOL „Proxima”personeel in de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië (FYROM), in voorkomend geval inclusief de
voorrechten en immuniteiten en overige waarborgen die
nodig zijn voor de uitvoering en de soepele werking van
EUPOL „Proxima”, overeenstemming wordt bereikt
volgens de procedure van artikel 24 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie.
Overeenkomstig het besluit van de Raad van 24
november 2003 waarbij de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger, die het voorzitterschap bijstaat,
wordt gemachtigd namens het voorzitterschap onderhandelingen te openen, heeft de secretaris-generaal/hoge
vertegenwoordiger, die het voorzitterschap bijstaat,
onderhandeld over een overeenkomst met de regering
van de FYROM betreffende de status en activiteiten van
de politiemissie van de Europese Unie (EUPOL
„Proxima”) in de FYROM.
Die overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

(1) PB L 249 van 1.10.2003, blz. 66.

BESLUIT:

Artikel 1
De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) betreffende de
status en de activiteiten van de politiemissie van de Europese
Unie (EUPOL „Proxima”) in de FYROM wordt hierbij namens
de Europese Unie goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te
wijzen die ermee wordt belast de overeenkomst te ondertekenen teneinde de Europese Unie te binden.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 4
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.

Gedaan te Brussel, 11 december 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
F. FRATTINI
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BIJLAGE
VERTALING

OVEREENKOMST
tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de
status en de activiteiten van de politiemissie van de Europese Unie (EUPOL „Proxima”) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
DE EUROPESE UNIE, hierna de EU genoemd,
enerzijds, en
DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË, hierna het gastland genoemd,
anderzijds,
samen hierna de partijen genoemd,
REKENING HOUDEND MET HET VOLGENDE:
a) De brief van eerste minister Crvenkovski van het gastland d.d. 16 september 2003, betreffende een verzoek aan de
EU om een politiemissie met adviserende taak te organiseren en betreffende de mogelijkheid van een overeenkomst
tussen de regering van het gastland en de EU;
b) het antwoord van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger d.d. 24 oktober 2003 waarbij het verzoek wordt
aanvaard;
c) de vaststelling door de Raad van de Europese Unie op 29 september 2003 van Gemeenschappelijk Optreden
2003/681/GBVB inzake de Politiemissie van de EU in het gastland;
d) de duur van EUPOL „Proxima” wordt tussen de partijen overeengekomen;
e) in het kader van de politiemissie zullen de politiedeskundigen van de EU de politie van het gastland volgen, begeleiden en adviseren;
f) de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen het gastland en de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, die
op 9 april 2001 is ondertekend en bepalingen bevat betreffende de samenwerking op het gebied van justitie en
binnenlandse zaken;
g) de zich positief ontwikkelende veiligheidssituatie in het gastland en de bijdrage die de geslaagde uitvoering van de
militaire operatie van de EU in het gastland (Concordia) daartoe heeft geleverd;
h) de door de EU en de internationale gemeenschap gesteunde inspanningen van het gastland om de rechtsstaat te
versterken, met name om de hervorming van het strafrechtstelsel te bevorderen, en verdere actie te ondernemen om
georganiseerde criminaliteit te voorkomen en te beteugelen en politienormen te ontwikkelen die in overeenstemming
zijn met internationaal erkende normen;
i) de gezamenlijke ambitie dat het gastland een succesrijk traject volgt dat uiteindelijk leidt tot lidmaatschap van de EU;
j) de voorrechten en immuniteiten in deze overeenkomst hebben niet ten doel individuele personen te bevoordelen
maar de doeltreffendheid van de EU-missie te verzekeren;
k) de bepalingen van deze overeenkomst doen geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de partijen in het
kader van internationale overeenkomsten en andere internationale instrumenten waarbij internationale rechtscolleges
worden ingesteld, met inbegrip van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

2. In het kader van deze overeenkomst wordt verstaan
onder:

Werkingssfeer en definities

1.
De bepalingen van deze overeenkomst, alsmede alle eventueel door het gastland aangegane verplichtingen en alle eventuele voorrechten, immuniteiten, faciliteiten of concessies die
aan EUPOL „Proxima” of haar personeel worden toegekend,
zijn alleen van toepassing op het grondgebied van het gastland.

a) „EUPOL „Proxima””: de politiemissie van de EU in het gastland die door de Raad van de Europese Unie is ingesteld bij
Gemeenschappelijk Optreden 2003/681/GBVB d.d. 29
september 2003, met inbegrip van zijn componenten, strijdkrachten, eenheden, hoofdkwartier en personeel die op het
grondgebied van het gastland worden ingezet en toegewezen zijn aan EUPOL „Proxima”;
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b) „hoofd van de missie”: het hoofd van de missie/de directeur
van de politie van EUPOL „Proxima”, die door de Raad van
de Europese Unie is aangesteld;
c) „personeel van EUPOL „Proxima””: het hoofd van de missie,
de personeelsleden die zijn gedetacheerd door lidstaten van
de EU en niet-lidstaten van de EU die door de EU zijn
verzocht aan EUPOL „Proxima” deel te nemen, alsmede
internationaal personeel dat op contractbasis door EUPOL
„Proxima” is aangeworven met het oog op de voorbereiding,
ondersteuning en uitvoering van de missie, commerciële
contractanten of plaatselijk personeel uitgezonderd;
d) „hoofdkwartier”: het hoofdkwartier van EUPOL „Proxima” in
Skopje en plaatselijke hoofdkwartieren of politieposten in
het werkgebied;
e) „zendende staat”: elke lidstaat of niet-lidstaat van de EU die
personeel detacheert bij EUPOL „Proxima”;
f) „terreinen en gebouwen”: alle gebouwen, faciliteiten en land
die nodig zijn voor de activiteiten van EUPOL „Proxima”
alsmede voor de huisvesting van haar personeel.
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2. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het gastland
verstrekt identiteitskaarten aan de personeelsleden van EUPOL
„Proxima” volgens hun status overeenkomstig artikel 6 van
deze overeenkomst.
3. Voertuigen en andere vervoersmiddelen van EUPOL
„Proxima” dragen duidelijk zichtbare identificatietekens van
EUPOL „Proxima” en de bevoegde autoriteiten van het gastland
ontvangen daarvan een voorbeeld.
4. EUPOL „Proxima” mag op haar hoofdkwartier en elders,
alleen of samen met de vlag van het gastland, de EU-vlag
voeren zulks overeenkomstig het besluit van het missiehoofd.
Nationale vlaggen of insignes van de samenstellende nationale
delen van EUPOL „Proxima” mogen op besluit van het missiehoofd op het terrein de voertuigen en de uniformen van
EUPOL „Proxima” worden getoond.
5. Het officiële naambord op terreinen of gebouwen van
EUPOL „Proxima” is mede gesteld in de officiële taal van het
gastland, in dezelfde lettergrootte als de taal of talen van
EUPOL „Proxima”.

Artikel 2
Algemene bepalingen
1.
EUPOL „Proxima” en zijn personeel eerbiedigen de wetten
en bepalingen van het gastland, met inbegrip van die betreffende de bescherming van het milieu, de natuur en het cultureel
erfgoed en onthouden zich van enige actie of activiteit die
onverenigbaar is met het onpartijdige en internationale karakter
van hun taken of niet strookt met de bepalingen van deze overeenkomst.
2.
EUPOL „Proxima” is autonoom in de uitvoering van zijn
taken in het kader van de huidige overeenkomst. Het gastland
eerbiedigt het unitaire en internationale karakter van EUPOL
„Proxima”.
3.
Het hoofd van de missie stelt de regering van het gastland
in kennis van de locatie van zijn hoofdkwartier.
4.
Het hoofd van de missie deelt de regering van het gastland regelmatig en tijdig het aantal, de namen, de rangen (naar
gelang van het geval) en de nationaliteit van het op het grondgebied van het gastland gestationeerde personeel van EUPOL
„Proxima” mede via een aan het ministerie van Buitenlandse
Zaken van het gastland toe te zenden kennisgevingslijst.

Artikel 3
Identificatie
1.
Personeelsleden van EUPOL „Proxima” ontvangen, en
worden geïdentificeerd aan de hand van, een identiteitskaart
van EUPOL „Proxima” die zij te allen tijde bij zich moeten
dragen. De bevoegde instanties van het gastland ontvangen een
specimen van een identiteitskaart van EUPOL „Proxima”.

Artikel 4
Overschrijding van de grenzen, verplaatsingen en aanwezigheid op het grondgebied van het gastland
1. Personeel, materieel en vervoermiddelen van EUPOL
„Proxima” overschrijden de grens van het gastland via een officiële grensdoorlaatpost of via de internationale luchtcorridors.
2. Het gastland vergemakkelijkt het betreden en het verlaten
van zijn grondgebied voor EUPOL „Proxima” en haar personeel.
Afgezien van de paspoortcontrole bij het betreden en het
verlaten van het grondgebied van het gastland zijn personeelsleden van EUPOL „Proxima” die kunnen bewijzen dat zij deel
uitmaken van de missie, vrijgesteld van de paspoort-, visum- en
immigratievoorschriften en van elke vorm van immigratiecontrole.
3. Personeel van EUPOL „Proxima” is vrijgesteld van de
regelgeving van het gastland inzake de registratie van en het
toezicht op vreemdelingen, maar kan geen permanent verblijfsof woonrecht op het grondgebied van het gastland verwerven.
4. Voor materieel en vervoermiddelen van EUPOL „Proxima”
die het grondgebied van het gastland binnenkomen, doorreizen
of verlaten ter ondersteuning van de missie, verstrekt EUPOL
„Proxima” een certificaat van vrijstelling met een inventaris. Zij
zijn vrijgesteld van de verplichting andere douanedocumenten
te verschaffen. Een afschrift van het certificaat wordt toegezonden aan de bevoegde autoriteiten wanneer het grondgebied
van het gastland wordt betreden of verlaten. Het model van het
certificaat wordt door EUPOL „Proxima” in overleg met de
bevoegde autoriteiten van het gastland vastgesteld.
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5.
Voor voertuigen en luchtvaartuigen die ter ondersteuning
van de missie worden gebruikt, gelden geen plaatselijke vergunning- of registratievoorschriften. De internationale normen en
voorschriften terzake blijven van toepassing.
6.
Personeelsleden van EUPOL „Proxima” mogen op het
grondgebied van het gastland motorvoertuigen besturen op
voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een geldig nationaal
rijbewijs. Het gastland zal aan EUPOL „Proxima” afgegeven
rijbewijzen of vergunningen zonder belasting of vergoeding als
geldig aanvaarden.
7.
EUPOL „Proxima” en haar personeel genieten samen met
hun voertuigen, luchtvaartuigen of andere vervoermiddelen,
uitrusting en voorraden vrij en onbeperkt verkeer op het hele
grondgebied van het gastland, met inbegrip van het luchtruim.
Zo nodig kunnen technische regelingen worden gesloten overeenkomstig artikel 17 van deze overeenkomst.
8.
Voor het doel van de missie kunnen personeelsleden van
EUPOL „Proxima” en plaatselijk personeel van EUPOL
„Proxima” wanneer zij reizen in het kader van hun officiële
taken, gebruikmaken van de wegen, bruggen en luchthavens
zonder rechten, kosten, tolheffingen, belastingen of andere
vergoedingen te moeten betalen.

Artikel 5
Voorrechten en immuniteiten van EUPOL „Proxima”
1.
EUPOL „Proxima” krijgt een status die gelijkwaardig is
aan die van een diplomatieke missie in het kader van het
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april
1961.
2.
De EU-missie, haar eigendommen, fondsen en bezittingen
genieten immuniteit van de strafrechtelijke, civiele en administratieve jurisdictie van het gastland, overeenkomstig het
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer.
3.
De terreinen en gebouwen van EUPOL „Proxima” zijn
onschendbaar. Ambtenaren van het gastland mogen deze alleen
betreden met toestemming van het missiehoofd.
4.
De terreinen en gebouwen van EUPOL „Proxima”, de
inrichting daarvan, andere goederen die zich ter plaatse
bevinden en hun vervoermiddelen genieten immuniteit van
onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen.
5.
Het archief en de documenten van EUPOL „Proxima” zijn
te allen tijde onschendbaar.
6.
De briefwisseling van EUPOL „Proxima” krijgt een status
die gelijkwaardig is met die van officiële briefwisseling uit
hoofde van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
van 18 april 1961.
7.
Voor ingevoerde goederen en diensten en met betrekking
tot haar terreinen en gebouwen, voorzover deze voor de missie
zijn bedoeld, geniet EUPOL „Proxima” vrijstelling van alle nationale en gemeentelijke heffingen en vergelijkbare belastingen en
vergoedingen.
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8. Voor op de binnenlandse markt aangekochte goederen of
geleverde diensten, voorzover zij voor de missie zijn bedoeld,
geniet EUPOL „Proxima” vrijstelling van de nationale en de
gemeentelijke heffingen en belastingen, met inbegrip van BTW,
en vergelijkbare vergoedingen ofwel krijgt zij deze door het
gastland terugbetaald, zulks overeenkomstig de wetgeving van
het gastland.
9. Het gastland laat alle voor de missie bestemde goederen
toe tot zijn grondgebied en verleent daarvoor vrijstelling van
alle douanerechten, belastingen en aanverwante vergoedingen,
met uitzondering van vergoedingen voor opslag, vervoer en
soortgelijke diensten.

Artikel 6
Voorrechten en immuniteiten van het EUPOL „Proxima”personeel
1. Personeelsleden van EUPOL „Proxima”, met uitzondering
van administratief en technisch personeel, ontvangen voorrechten en immuniteiten die gelijkwaardig zijn aan die welke
aan diplomatieke vertegenwoordigers worden toegekend uit
hoofde van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
van 18 april 1961; ten aanzien daarvan zijn de lidstaten van de
EU en andere zendende staten als eerste bevoegd. Deze voorrechten en immuniteiten worden aan personeelsleden van
EUPOL „Proxima” toegekend voor de duur van hun missie,
alsmede voor de periode daarna wat betreft de officiële handelingen die zij in het kader van de uitoefening van hun missie
hebben verricht.
2. Administratieve en technische personeelsleden van
EUPOL „Proxima” genieten een status die gelijkwaardig is aan
die van administratief en technisch personeel van diplomatieke
missies van zendende staten, overeenkomstig het Verdrag van
Wenen inzake diplomatiek verkeer. De voorrechten en immuniteiten worden aan het administratief en technisch personeel
van EUPOL „Proxima” toegekend voor de duur van hun missie,
alsmede voor de periode daarna wat betreft de officiële handelingen die zij in het kader van de uitoefening van hun missie
hebben verricht.
3. De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger van de EU
heft, met de uitdrukkelijke instemming van de bevoegde autoriteit van de zendende staat, de immuniteit van personeelsleden
van EUPOL „Proxima” op wanneer die immuniteit de rechtsgang zou belemmeren en kan worden opgeheven zonder dat
de belangen van de EU worden geschaad.
4. Personeelsleden van EUPOL „Proxima” mogen goederen
voor persoonlijk gebruik zonder rechten of andere beperkingen
invoeren en uitvoeren. Personeelsleden van EUPOL „Proxima”,
met uitzondering van administratief en technisch personeel,
mogen goederen voor persoonlijk gebruik zonder rechten of
andere beperkingen aankopen en uitvoeren; voor op de binnenlandse markt aangekochte goederen of geleverde diensten
worden de BTW of belastingen door het gastland terugbetaald
volgens de wetgeving van dat land.
5. Personeelsleden van EUPOL „Proxima” zijn vrijgesteld van
heffingen en belastingen in het gastland op de bezoldigingen en
salarissen die zij op grond van hun dienstverband ontvangen.
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Wanneer de toepassing van een vorm van belasting afhangt
van verblijf, worden perioden gedurende welke bij EUPOL
„Proxima” gedetacheerd personeel en op contractbasis door de
EU-missie aangeworven internationale personeelsleden zich
voor de uitoefening van hun taken in het gastland bevinden,
niet beschouwd als perioden van verblijf.

L 16/69
Artikel 9
Uniform en wapens

1. Het personeel van EUPOL „Proxima” draagt een nationaal
uniform of burgerkleding met een duidelijk EUPOL „Proxima”
herkenningsteken.

Artikel 7

2. Voor het dragen van uniformen gelden de door het
missiehoofd uitgevaardigde voorschriften.

Plaatselijk personeel in dienst van EUPOL „Proxima”

3. Wanneer daartoe opgedragen mogen de leden van de
gewapende beschermingseenheid van EUPOL „Proxima” wapens
en munitie dragen.

Plaatselijke personeelsleden die in dienst zijn van EUPOL
„Proxima” en onderdaan zijn van, of permanent woonachtig
zijn in het gastland, genieten een status die gelijkwaardig is aan
die van plaatselijk personeel in het kader van diplomatieke
missies in het gastland, overeenkomstig het Verdrag van Wenen
inzake diplomatiek verkeer.

Artikel 8
Veiligheid
1.
Het gastland neemt, met behulp van zijn eigen middelen,
de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de veiligheid
van het personeel van EUPOL „Proxima”.
2.
Daartoe neemt het gastland alle nodige maatregelen voor
de bescherming, veiligheid en beveiliging van EUPOL „Proxima”
en haar personeel. Eventuele specifieke bepalingen die door het
gastland worden voorgesteld, worden, voordat zij worden
uitgevoerd, overeengekomen met het hoofd van de missie. Het
gastland autoriseert en steunt zonder kosten aan te rekenen
verrichtingen in verband met de medische evacuatie van personeelsleden van EUPOL „Proxima”. Zo nodig worden overeenkomstig artikel 17 aanvullende regelingen gesloten.
3.
EUPOL „Proxima” heeft het recht binnen de missie een
gewapende beschermingseenheid op te richten, bestaande uit
ongeveer 30 politiefunctionarissen die de taak hebben in
uitzonderlijke gevallen een incidentbeheersingscapaciteit te
leveren om personeelsleden van EUPOL „Proxima” en plaatselijke personeelsleden van de missie alsmede EUMM- of OVSEpersoneel te beschermen en eventueel te redden.
4.
Voornoemde gewapende beschermingseenheid mag alle
middelen, met inbegrip van wapens, gebruiken die nodig zijn
om haar taken overeenkomstig specifieke door de EU te
bepalen voorschriften te vervullen. De eenheid heeft geen
uitvoerende politietaak.

Artikel 10
Samenwerking en toegang tot informatie
1. Het gastland verleent volledige medewerking en steun aan
EU „Proxima” en haar personeel.
2. Indien daarom verzocht en indien nodig voor de uitvoering van EUPOL „Proxima”, biedt het gastland aan het personeel
van EUPOL „Proxima” toegang tot:
— gebouwen, faciliteiten, locaties en officiële voertuigen waarover het gastland zijn gezag kan doen gelden;
— documenten, materiaal en informatie die van belang zijn
voor het mandaat van de EUPOL-missie en waarover het
gastland zijn gezag kan doen gelden.
3. Het missiehoofd en het gastland plegen regelmatig
overleg en nemen passende maatregelen met het oog op nauwe
en wederkerige verbindingsactiviteiten op elk passend niveau.
Het gastland kan een verbindingsofficier bij EUPOL „Proxima”
aanstellen.

Artikel 11
Steun van het gastland en leveringen
1. Het gastland gaat ermee akkoord EUPOL „Proxima” bij te
staan bij het vinden van geschikte terreinen en gebouwen.
2. Indien nodig en voorzover beschikbaar, worden terreinen
en gebouwen die eigendom zijn van het gastland kosteloos ter
beschikking gesteld.

5.
Het gastland staat voornoemde gewapende beschermingseenheid toe op haar gehele grondgebied te opereren overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

3. Binnen de grenzen van zijn middelen en mogelijkheden
levert het gastland bijstand en steun met het oog op de voorbereiding, de vaststelling, de uitvoering en de ondersteuning van
de missie. De bijstand en de steun van het gastland voor de
missie worden geleverd onder dezelfde voorwaarden als die
welke gelden voor de politiediensten van het gastland.

6.
Het hoofd van de missie en de betrokken bestuurlijke
autoriteiten van het gastland sluiten overeenkomstig artikel 17
technische regelingen voor de praktische aspecten van de activiteiten van voornoemde gewapende beschermingseenheid.

4. EUPOL „Proxima” zal trachten om, rekening houdende
met de behoeften van de missie, goederen, diensten en personeel die nodig zijn voor de missie zoveel mogelijk ter plaatse
aan te kopen of aan te werven.
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Artikel 12
Overleden personeelsleden van EUPOL „Proxima”
1.
Het missiehoofd mag passende regelingen treffen of doen
treffen voor de repatriëring van overleden EUPOL „Proxima”
personeelsleden en hun persoonlijke bezittingen.
2.
Op overleden EUPOL „Proxima” personeelsleden wordt
geen lijkschouwing verricht zonder de instemming van de
betrokken zendende staat of, in het geval van een internationaal
personeelslid, de staat van diens nationaliteit en de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van EUPOL „Proxima” en/of de
betrokken staat.
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Artikel 15
Geschillen

1. Alle vraagstukken in verband met de toepassing van deze
overeenkomst worden besproken in een gemeenschappelijke
coördinatiegroep. Die groep bestaat uit vertegenwoordigers uit
EUPOL „Proxima” en de bevoegde autoriteiten van het gastland.
2. Bij gebreke van een regeling worden geschillen met
betrekking tot de uitlegging of de toepassing van deze overeenkomst langs diplomatieke weg opgelost tussen het gastland en
vertegenwoordigers van de EU.

Artikel 16
Overige bepalingen

Artikel 13
Communicatie
1.
EUPOL „Proxima” heeft het recht zend- en ontvangststations voor radiocommunicatie en satellietsystemen te installeren
en te gebruiken en daarbij de passende frequenties te gebruiken
volgens regelingen die overeenkomstig artikel 17 van deze
overeenkomst worden gesloten.
2.
EUPOL „Proxima” heeft het recht op onbeperkte communicatie via de radio (met inbegrip van satelliet-, mobiele en
draagbare radio's), telefoon, telegraaf, fax of anderszins, en om
de voor de missie noodzakelijke apparatuur te installeren voor
de instandhouding van die communicatie binnen en tussen
EUPOL „Proxima”-faciliteiten, met inbegrip van het installeren
van de kabels en grondlijnen die nodig zijn voor de operatie,
overeenkomstig de regelgeving van het gastland.

1. Wanneer in deze overeenkomst wordt verwezen naar de
immuniteiten, voorrechten en rechten van EUPOL „Proxima” en
haar personeel is de regering van het gastland verantwoordelijk
voor de uitvoering en handhaving van dergelijke immuniteiten,
voorrechten en rechten via de bevoegde plaatselijke autoriteiten
van het gastland.
2. Niets in deze overeenkomst is bedoeld of mag worden
geïnterpreteerd als een afwijking van eventueel voor een EUlidstaat of een andere staat die bijdraagt tot EUPOL „Proxima”
of zijn personeel geldende rechten uit hoofde van andere overeenkomsten.

Artikel 17
Aanvullende regelingen
Het hoofd van de missie en de bestuurlijke autoriteiten van het
gastland sluiten de aanvullende regelingen die nodig kunnen
zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 14

Artikel 18

Vorderingen in geval van overlijden, lichamelijk letsel en
schade aan of verlies van goederen

Inwerkingtreding en beëindiging

1.
Lidstaten, andere staten die deelnemen aan EUPOL
„Proxima”, en EU-instellingen zijn niet verplicht tot betaling
van vorderingen die voortvloeien uit activiteiten in verband
met verstoringen van de openbare orde, bescherming van de
EU-missie of haar personeel of uit operationele behoeften.
2.
Eventuele andere civielrechtelijke vorderingen, met inbegrip van vorderingen van plaatselijke personeelsleden van
EUPOL „Proxima”, waarbij de missie of een van haar leden
partij is en waarvoor de rechtscolleges van het gastland
vanwege een bepaling van deze overeenkomst niet bevoegd
zijn, worden via de autoriteiten van het gastland voorgelegd
aan het missiehoofd en behandeld op basis van de in artikel 17
bedoelde afzonderlijke regelingen waarin procedures voor de
behandeling en afhandeling van vorderingen worden vastgesteld. De afhandeling van vorderingen vindt plaats na voorafgaande instemming van de betrokken staat.

1. Deze overeenkomst treedt in werking na ontvangst van
een schriftelijke kennisgeving van de partijen dat aan hun
interne vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.
2. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd op basis van
schriftelijke wederzijdse overeenstemming tussen de partijen.
3. Deze overeenkomst blijft van kracht tot het definitieve
vertrek van EUPOL „Proxima” of al haar personeel.
4. Deze overeenkomst kan worden opgezegd door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. De opzegging treedt in
werking 60 dagen na de ontvangst van de kennisgeving van de
opzegging door de andere partij.
5. Beëindiging of opzegging van deze overeenkomst doet
geen afbreuk aan de rechten of verplichtingen die voortvloeien
uit de uitvoering van de overeenkomst vóór de beëindiging of
opzegging ervan.
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A. Letter from the European Union
Skopje, 11 December 2003
The Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia
Dear Sir,
I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation
shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former
Yugoslav Republic of Macedonia on the status and activities of the European Union Police Mission in the
former Yugoslav Republic of Macedonia (EUPOL Proxima).
The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved by decision of the
Council of the European Union on 11 December 2003.
This letter also constitutes the notification, on behalf of the European Union, in accordance with Article
18.1 of the Agreement.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Union

Alexis BROUHNS

EU Special Representative
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B. Letter from the Former Yugoslav Republic of Macedonia

(courtesy translation)
Skopje, December 11, 2003
Dear Sir,
On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honor to acknowledge receipt of
your letter of today's date regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia
and the European Union on the status and activities of the European Union Police Mission in the Republic
of Macedonia (EUPOL Proxima), together with the attached text of the Agreement.
I consider this Exchange of Letters as equivalent of signature.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country
in the abovementioned Agreement, having in mind that the constitutional name of my country is the
Republic of Macedonia.
Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
Igor DZUNDEV
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C. Letter from the European Union
Skopje, 11 December 2003
Dear Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.
The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former
Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the status and activities of the European
Union Police Mission in the former Yugoslav Republic of Macedonia (EUPOL Proxima), has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in
whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Union

Alexis BROUHNS

EU Special Representative
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn
96/92/EG
(Publicatieblad van de Europese Unie L 176 van 15 juli 2003)
Op bladzijde 37 wordt de Nederlandse versie van deze richtlijn vervangen door:

23.01.2004
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„RICHTLIJN 2003/54/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 26 juni 2003
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende
intrekking van Richtlijn 96/92/EG
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

de elektriciteits- en gassector en om een versnelling van
de liberalisering in deze sectoren met het oog op de
totstandbrenging van een volledig operationele interne
markt op deze gebieden. In zijn resolutie van 6 juli
2000 over het tweede verslag van de Commissie betreffende de stand van de liberalisering van de energiemarkten heeft het Europees Parlement de Commissie
verzocht een gedetailleerd tijdschema vast te leggen voor
de verwezenlijking van nauwkeurig omschreven doelstellingen met het oog op een geleidelijke maar volledige
liberalisering van de energiemarkt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel
95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

(4)

Met de rechten die de Europese burgers in het EGVerdrag worden gegarandeerd op het gebied van het vrij
verkeer van goederen, de vrijheid van dienstverlening en
de vrijheid van vestiging, is evenwel alleen een volledig
opengestelde markt in overeenstemming waarop alle
consumenten hun leveranciers vrijelijk kunnen kiezen en
alle aanbieders vrijelijk aan hun klanten leveren.

(5)

De voornaamste hinderpalen voor de totstandbrenging
van een volledig operationele en competitieve interne
markt betreffen o.a. de toegang tot het netwerk, de tarifering en een van lidstaat tot lidstaat uiteenlopende mate
van openstelling van de markt.

(6)

Voor een goed werkende concurrentie is vereist dat de
toegang tot het netwerk niet-discriminerend en transparant is en tegen redelijke prijzen kan geschieden.

(7)

Voor de voltooiing van de interne elektriciteitsmarkt is
niet-discriminerende toegang tot het netwerk van de
transmissie- of de distributiesysteembeheerder van het
grootste belang. Een transmissie- of distributiesysteembeheerder kan één of meer bedrijven omvatten.

(8)

Met het oog op een efficiënte en niet-discriminerende
toegang tot het netwerk moeten de distributie- en transmissiesystemen, in het geval van verticaal geïntegreerde
elektriciteitsbedrijven, door juridisch gescheiden entiteiten worden beheerd. De Commissie beoordeelt maatregelen van gelijke werking die door de lidstaten zijn
opgesteld om deze doelstelling te bereiken en zij dient,
in voorkomend geval, voorstellen tot wijziging van de

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

1

Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (4)
heeft aanzienlijk bijgedragen tot de totstandkoming van
de interne markt voor elektriciteit.
Uit de ervaring die met de uitvoering van deze richtlijn
is opgedaan, blijkt dat de interne markt voor elektriciteit
voordelen kan opleveren in de vorm van verbeterde efficiëntie, prijsverlagingen, kwalitatief betere dienstverlening en toegenomen concurrentie. Er zijn evenwel nog
belangrijke tekortkomingen en mogelijkheden tot verbetering van de werking van de markt, met name door het
vaststellen van concrete maatregelen om gelijke concurrentievoorwaarden op het niveau van de elektriciteitsproductie te waarborgen en het beperken van het risico
van marktdominantie en roofzuchtig marktgedrag, het
zorgen voor niet-discriminerende transmissie- en distributietarieven doordat toegang tot het net wordt verleend
op basis van tarieven die gepubliceerd worden voordat
ze in werking treden, en het zorgen voor de bescherming van de rechten van kleine en kwetsbare afnemers
en het verstrekken van informatie over de brandstoffen
die voor de elektriciteitsopwekking worden gebruikt en
het verwijzen naar — waar beschikbaar — informatiebronnen over de milieueffecten daarvan.
Tijdens zijn bijeenkomst van 23 en 24 maart 2000 in
Lissabon heeft de Europese Raad gevraagd om een snelle
voortgang van de voltooiing van de interne markt voor

( ) PB C 240 E van 28.8.2001, blz. 60, en PB C 227 E van 24.9.2002,
blz. 393.
(2) PB C 36 van 8.2.2002, blz. 10.
(3) Advies van het Europees Parlement van 13 maart 2002 (PB C 47 E
van 27.2.2003, blz. 350), gemeenschappelijk standpunt van de Raad
van 3 februari 2003 (PB C 50 E van 4.3.2003, blz. 15) en standpunt
van het Europees Parlement van 4 juni 2003.
4
( ) PB L 27 van 30.1.1997, blz. 20.
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onderhavige richtlijn in. Ook moeten transmissie- en
distributiesysteembeheerders over effectieve bevoegdheden beschikken om besluiten te nemen met betrekking
tot de voor het onderhoud en het beheer en de ontwikkeling van de netwerken benodigde activa wanneer deze
activa eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door
verticaal geïntegreerde bedrijven. Het is noodzakelijk dat
de onafhankelijkheid van de distributie- en transmissiesysteembeheerders wordt gewaarborgd, met name voor
wat de productie- en leveringsbelangen betreft, en
derhalve dienen onafhankelijke beheerstructuren tussen
distributie- en transmissiesysteembeheerders en eventuele
productie/leveringsbedrijven te worden gecreëerd.
Het is echter van belang een onderscheid te maken
tussen die juridische scheiding en de scheiding van
eigendomsrechten. Juridische scheiding impliceert niet
dat de eigendom van de activa verandert, en niets staat
soortgelijke of identieke arbeidsvoorwaarden voor het
gehele verticaal geïntegreerde bedrijf in de weg. Niettemin dient een niet-discriminerend besluitvormingsproces te worden gecreëerd via organisatorische maatregelen betreffende de onafhankelijkheid van de verantwoordelijken die met de besluitvorming zijn belast.
(9)

In geval van kleine systemen kan het voorkomen dat de
ondersteunende diensten moeten worden verzorgd door
transmissiesysteembeheerders
waaraan
de
kleine
systemen gekoppeld zijn.

(10)

Bij deze richtlijn worden geen eigendomsvraagstukken
geregeld, doch er wordt aan herinnerd dat, indien een
bedrijf dat transmissie of distributie verricht qua rechtsvorm onderscheiden is van de bedrijven die productieen/of leveringsdiensten verrichten, de aangewezen
systeembeheerder het bedrijf kan zijn dat de infrastructuur bezit.

(11)

Teneinde kleine distributiebedrijven geen onevenredige
financiële en administratieve lasten op te leggen, dienen
de lidstaten, waar nodig, in staat te zijn deze bedrijven te
ontheffen van de wettelijke ontvlechtingsvoorschriften
inzake distributie.

(12)

Vergunningsprocedures mogen niet leiden tot een administratieve belasting die niet in verhouding staat tot de
grootte en het potentiële effect van de elektriciteitsproducenten.

(13)

Verder dienen nog maatregelen te worden getroffen om
te zorgen voor transparante en niet-discriminerende
tarieven voor de netwerktoegang. Deze tarieven moeten
op een niet-discriminerende basis voor alle systeemgebruikers gelden.

(14)

Teneinde het voor een in een lidstaat gevestigd elektriciteitsbedrijf makkelijker te maken om contracten te
sluiten voor de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers in een andere lidstaat, dienen de
lidstaten en waar toepasselijk de nationale regelgevende
instanties te werken aan de totstandbrenging van homogenere voorwaarden en een gelijke mate van keuzevrijheid op de hele interne markt.
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(15)

De aanwezigheid van effectieve regelgeving, die door één
of meer nationale regelgevende instanties wordt uitgevoerd, vormt een belangrijke factor bij het waarborgen
van niet-discriminerende toegang tot het netwerk. De
lidstaten specificeren de taken en de administratieve en
andere bevoegdheden van de regelgevende instanties.
Het is van belang dat de regelgevende instanties in alle
lidstaten
over
dezelfde
minimumbevoegdheden
beschikken. Deze instanties moeten bevoegd zijn om de
tarieven of ten minste de methoden voor de berekening
van transmissie- en distributietarieven vast te stellen of
goed te keuren. Om onzekerheid te voorkomen en kostbare en tijdrovende geschillen te vermijden, moeten deze
tarieven worden gepubliceerd voordat ze in werking
treden.

(16)

De Commissie heeft meegedeeld dat zij van plan is een
groep van Europese regelgevende instanties voor elektriciteit en aardgas in het leven te roepen als een geëigend
adviesmechanisme voor bevordering van de samenwerking en de coördinatie van de nationale regelgevende
instanties, teneinde de ontwikkeling van de interne
markt voor elektriciteit en aardgas te bevorderen en bij
te dragen aan de consistente toepassing in alle lidstaten
van de bepalingen zoals bedoeld in de onderhavige richtlijn, Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
aardgas (1) en Verordening (EG) nr. 1228/2003 van het
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor
grensoverschrijdende handel in elektriciteit (2).

(17)

Om ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers, waaronder nieuwe deelnemers, daadwerkelijk toegang tot de
markt hebben, zijn niet-discriminerende balanceringsmechanismen nodig die de kosten weerspiegelen. Zodra de
elektriciteitsmarkt voldoende liquide is, dient dit te
worden verwezenlijkt door de invoering van transparante, op de markt gebaseerde mechanismen voor de
levering en aankoop van de hoeveelheden elektriciteit
die nodig zijn in het kader van de balanceringsbehoeften.
Bij gebreke van een dergelijke liquide markt dienen de
nationale regelgevende instanties een actieve rol te
spelen om te garanderen dat de balanceringstarieven
niet-discriminerend zijn en een weerspiegeling van de
kosten vormen. Tegelijkertijd dienen passende stimuleringsmaatregelen te worden vastgesteld om de input en
output van elektriciteit op elkaar af te stemmen en het
systeem niet in gevaar te brengen.

(18)

De nationale regelgevende instanties moeten in staat zijn
de tarieven of de methoden voor de berekening van de
tarieven vast te stellen of goed te keuren op basis van
een voorstel van de transmissiesysteembeheerder, of van
de distributiesysteembeheerder(s), dan wel op basis van
een voorstel dat is overeengekomen tussen deze systeembeheerder(s) en de gebruikers van het netwerk. Bij de
uitvoering van deze taken dienen de nationale regelgevende instanties ervoor te zorgen dat de transmissie- en
distributietarieven niet-discriminerend zijn en een weerspiegeling van de kosten vormen, en rekening te houden

(1) PB L 176 van 15.7.2003, blz. 57.
(2) PB L 176 van 15.7.2003, blz. 1.
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teit en decentrale elektriciteitsopwekking, zijn belangrijke
elementen voor het waarborgen van een stabiele elektriciteitsvoorziening.

met de lange termijn, marginale, vermeden netwerkkosten van decentrale productie en vraagsturingsmaatregelen.
(19)

Ter wille van de eerlijkheid, het concurrentievermogen
en, indirect, het scheppen van werkgelegenheid moeten
de volledige handels- en industriesector in de Gemeenschap, met inbegrip van het midden- en kleinbedrijf,
alsmede alle burgers van de Gemeenschap, die de economische voordelen van de interne markt genieten, ook
kunnen profiteren van een hoge mate van consumentenbescherming en moeten met name huishoudens en,
indien de lidstaten dit passend achten, kleine bedrijven
ook kunnen profiteren van garanties inzake openbaredienstverlening, in het bijzonder op het gebied van de
leverings- en voorzieningszekerheid en redelijke tarieven.

(20)

Afnemers van elektriciteit moeten hun leverancier vrijelijk kunnen kiezen. De voltooiing van de interne elektriciteitmarkt moet echter worden aangepakt in fasen,
zodat de industrie zich kan aanpassen en kan zorgen
voor passende maatregelen en systemen om de belangen
van de afnemers te beschermen en deze een echt en
daadwerkelijk recht van keuze van leverancier te waarborgen.

(21)

Een progressieve openstelling van de markt naar volledige concurrentie moet de verschillen tussen de lidstaten
zo snel mogelijk opheffen. Transparantie en zekerheid
bij de uitvoering van deze richtlijn moeten gewaarborgd
zijn.

(22)

Bijna alle lidstaten hebben ervoor gekozen concurrentie
op de markt voor elektriciteitsproductie te waarborgen
door middel van een transparante vergunningsprocedure.
De lidstaten moeten er echter voor zorgen dat de mogelijkheid bestaat bij te dragen tot de leverings- en voorzieningszekerheid door middel van een aanbestedingsprocedure of een gelijkwaardige procedure, ingeval op basis
van de vergunningsprocedure niet voldoende stroomproductiecapaciteit wordt gebouwd. De lidstaten moeten in
het belang van de milieubescherming en de bevordering
van opkomende nieuwe technieken de mogelijkheid
hebben een aanbesteding voor nieuwe capaciteit uit te
schrijven, op basis van gepubliceerde criteria. Nieuwe
capaciteit omvat onder meer hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling.

(23)

In het belang van de leverings- en voorzieningszekerheid
moet het evenwicht tussen vraag en aanbod in de afzonderlijke lidstaten worden gemonitord en in vervolg op
het monitoren moet een verslag worden uitgebracht over
de situatie op het niveau van de Gemeenschap, met
inachtneming van de interconnectiecapaciteit tussen de
verschillende regio's. Met dergelijke monitoring moet
tijdig genoeg een begin worden gemaakt, zodat passende
maatregelen kunnen worden genomen indien de leverings- en voorzieningszekerheid in gevaar komt. De
bouw en het onderhoud van de noodzakelijke netwerkinfrastructuur, met inbegrip van interconnectiecapaciteit,
dienen bij te dragen aan een stabiele elektriciteitsvoorziening. De aanleg en het onderhoud van de nodige
netwerkinfrastructuur, waaronder interconnectiecapaci-
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(24)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat huishoudelijke
afnemers, en, indien zij dat dienstig achten, kleine ondernemingen, het recht hebben om tegen duidelijk vergelijkbare, transparante en redelijke prijzen van elektriciteit
van een bepaalde kwaliteit te worden voorzien. Teneinde
de handhaving van de hoge normen van de openbaredienstverlening in de Gemeenschap te waarborgen, moet
de Commissie op gezette tijden in kennis worden gesteld
van alle door de lidstaten genomen maatregelen ter
verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn.
De Commissie moet op gezette tijden een verslag publiceren waarin de op nationaal niveau genomen maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van
openbaredienstverlening worden geanalyseerd en de
doelmatigheid ervan wordt vergeleken, teneinde aanbevelingen te kunnen doen betreffende maatregelen die op
nationaal niveau moeten worden genomen om een hoog
peil van openbaredienstverlening te bereiken. De
lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen om
kwetsbare afnemers in de context van de interne elektriciteitsmarkt te beschermen. Die maatregelen kunnen
verschillen naar gelang van de bijzondere omstandigheden in de betrokken lidstaat en kunnen specifieke
maatregelen omvatten in verband met de betaling van
elektriciteitsrekeningen of meer algemene maatregelen in
het kader van het socialezekerheidsstelsel. Indien ook
voorzien is in een universele dienst aan kleine bedrijven,
kunnen de maatregelen om te waarborgen dat die
universele dienst wordt verstrekt, verschillen naar gelang
het huishoudens dan wel kleine bedrijven betreft.

(25)

De Commissie heeft meegedeeld dat zij van plan is met
name initiatieven te ontplooien ten aanzien van de reikwijdte van de etiketteringsvoorschriften en met name
met betrekking tot de wijze waarop informatie over de
gevolgen voor het milieu ten minste wat betreft CO2emissies en radioactief afval van elektriciteitsproductie
met verschillende energiebronnen op een transparante,
gemakkelijk toegankelijke en vergelijkbare manier in de
gehele Europese Unie beschikbaar kan worden gesteld,
alsook met betrekking tot de wijze waarop de in de
lidstaten genomen maatregelen ter controle op de nauwkeurigheid van de door de leveranciers verstrekte informatie kunnen worden gestroomlijnd.

(26)

Naleving van de eisen inzake openbaredienstverlening is
een fundamentele eis van deze richtlijn en het is belangrijk dat in deze richtlijn gemeenschappelijke, door alle
lidstaten nageleefde minimumnormen worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de doelstellingen op het gebied van algemene bescherming, leverings- en voorzieningszekerheid, milieubescherming en
gelijkwaardige mededingingsniveaus in alle lidstaten. Het
is belangrijk dat de voorschriften inzake openbaredienstverlening op nationale basis kunnen worden geïnterpreteerd, rekening houdend met de nationale omstandigheden en met inachtneming van de Gemeenschapswetgeving.
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De lidstaten kunnen een noodleverancier aanwijzen. Die
leverancier kan de verkoopafdeling zijn van een verticaal
geïntegreerd bedrijf dat ook een distributiefunctie heeft,
mits de ontvlechtingsvoorschriften van deze richtlijn
worden nageleefd.
De maatregelen van de lidstaten om de doelstellingen
inzake sociale en economische cohesie te verwezenlijken,
kunnen met name adequate economische stimulansen
behelzen, waarbij, indien nodig, alle bestaande nationale
en communautaire instrumenten worden gebruikt. Tot
die instrumenten kunnen ook aansprakelijkheidsmechanismen, die de nodige investeringen moeten garanderen,
behoren.

(29)

Voorzover de door de lidstaten genomen maatregelen ter
vervulling van openbaredienstverplichtingen steunmaatregelen van de staten, in de zin van artikel 87, lid 1, van
het Verdrag vormen, moeten zij overeenkomstig artikel
88, lid 3, van het Verdrag ter kennis van de Commissie
worden gebracht.

(30)

De eis om de Commissie in kennis te stellen van een
weigering tot het verlenen van een vergunning voor de
bouw van nieuwe productiecapaciteit is een onnodige
administratieve last gebleken en dient derhalve te
vervallen.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
WERKINGSSFEER EN DEFINITIES

Artikel 1
Werkingssfeer
Bij deze richtlijn worden gemeenschappelijke regels vastgesteld
voor de productie, de transmissie, de distributie en de levering
van elektriciteit. De richtlijn stelt de regels vast met betrekking
tot de organisatie en de werking van de elektriciteitssector, de
toegang tot de markt, de criteria en procedures voor aanbestedingen, de verlening van vergunningen en het beheer van
netten.

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

(31)

(32)

Aangezien de doelstelling van het voorgestelde optreden,
te weten de totstandbrenging van een volledig operationele interne elektriciteitsmarkt die door eerlijke concurrentie wordt gekenmerkt, niet voldoende door de
lidstaten kan worden verwezenlijkt en deze, wegens de
omvang en de gevolgen van het optreden, beter op
Gemeenschapsniveau kan worden verwezenlijkt, kan de
Gemeenschap maatregelen aannemen, overeenkomstig
het subsidiariteits–beginsel zoals neergelegd in artikel 5
van het Verdrag. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel van genoemd artikel 5 gaat deze richtlijn niet
verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te
bereiken.
In het licht van de ervaring met de werking van Richtlijn
90/547/EEG van de Raad van 29 oktober 1990 betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten (1),
dienen er maatregelen te worden genomen die homogene en niet-discriminerende toegangsregelingen voor
transmissie waarborgen, met inbegrip van de grensoverschrijdende elektriciteitsstromen tussen de lidstaten.
Teneinde homogeniteit in de behandeling van de
toegang tot de elektriciteitsnetten te waarborgen, ook in
het geval van doorvoer, moet die richtlijn worden ingetrokken.

1. „productie”: productie van elektriciteit;
2. „producent”: natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit produceert;
3. „transmissie”: transport van elektriciteit langs het extra
hoogspannings- en hoogspanningskoppelnet met het oog
op de belevering van eindafnemers of distributiemaatschappijen, de levering zelf niet inbegrepen;
4. „transmissiesysteembeheerder”: natuurlijke persoon of
rechtspersoon die in een bepaald gebied verantwoordelijk
is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de
ontwikkeling van het transmissiesysteem en, indien van
toepassing, de interconnecties met andere systemen en die
ervoor moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan
voldoen aan een redelijke vraag naar transport van elektriciteit;
5. „distributie”: transport van elektriciteit langs hoog-,
midden- en laagspanningsdistributiesystemen met het oog
op de belevering van afnemers, de levering zelf niet inbegrepen;
6. „distributiesysteembeheerder”: natuurlijke persoon of
rechtspersoon die in een bepaald gebied verantwoordelijk
is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de
ontwikkeling van het distributiesysteem en, indien van
toepassing, de interconnecties met andere systemen en die
ervoor moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan
voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit;

(33)

Gezien de omvang van de wijzigingen in Richtlijn 96/
92/EG is het omwille van de duidelijkheid en de logica
wenselijk dat de betrokken bepalingen opnieuw worden
geformuleerd.

(34)

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de
beginselen in acht die met name worden erkend in het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

7. „afnemers”: grootafnemers en eindafnemers van elektriciteit;

(1) PB L 313 van 13.11.1990, blz. 30. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 98/75/EG van de Commissie (PB L 276 van 13.10.1998,
blz. 9).

8. „grootafnemers”: natuurlijke personen of rechtspersonen
die elektriciteit kopen voor doorverkoop binnen of buiten
het systeem waarop zij aangesloten zijn;
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9. „eindafnemers”: afnemers die elektriciteit kopen voor eigen
gebruik;
10. „huishoudelijke afnemers”: afnemers die elektriciteit kopen
voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële
of professionele activiteiten;
11. „niet-huishoudelijke afnemers”: natuurlijke personen of
rechtspersonen die elektriciteit kopen die niet voor eigen
huishoudelijk gebruik is bestemd; onder dit begrip vallen
tevens producenten en grootafnemers;
12. „in aanmerking komende afnemers”: afnemers die vrij zijn
om elektriciteit te kopen bij de leverancier van hun keuze,
in de zin van artikel 21 van deze richtlijn;
13. „interconnectoren”: uitrusting om elektriciteitssystemen
onderling te koppelen;
14. „stelsel van systemen”: een aantal transmissie- en distributiesystemen die door middel van één of meer interconnectoren met elkaar zijn verbonden;
15. „directe lijn”: een elektriciteitslijn die een geïsoleerde
productielocatie met een geïsoleerde afnemer verbindt, of
een elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent en een
elektriciteitsleverancier met elkaar verbindt om hun eigen
vestigingen, dochterondernemingen en in aanmerking
komende afnemers direct te bevoorraden;
16. „economische rangorde”: een aan de hand van economische criteria bepaalde rangorde van bronnen voor de levering van elektriciteit;
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22. „verwant bedrijf”: een verbonden onderneming in de zin
van artikel 41 van Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de
Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, lid
2, sub g) (*), van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (2) en/of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, lid 1, van die richtlijn en/of
een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;

23. „horizontaal geïntegreerd bedrijf”: bedrijf dat ten minste
één van de functies in de vorm van productie voor de
verkoop, transmissie, distributie of levering van elektriciteit
en daarnaast een niet op het gebied van elektriciteit
liggende activiteit verricht;

24. „aanbestedingsprocedure”: procedure waarmee in geplande
nieuwe behoeften en vervangingscapaciteit wordt voorzien
door leveringen uit nieuwe of bestaande productie-installaties;

25. „planning op lange termijn”: planning van de behoeften
aan investeringen in productie-, transmissie- en distributiecapaciteit op lange termijn, om aan de vraag naar elektriciteit van het systeem te voldoen en de levering aan de afnemers zeker te stellen;

26. „klein geïsoleerd systeem”: systeem met een verbruik van
minder dan 3 000 GWh in 1996 en waarvan minder dan
5 % van het jaarverbruik via interconnectie met andere
systemen wordt verkregen;

27. „geïsoleerd microsysteem”: systeem met een verbruik van
minder dan 500 GWh in 1996, zonder interconnectie met
andere systemen;

17. „ondersteunende diensten”: diensten die nodig zijn voor de
exploitatie van een transmissie- of distributiesysteem;
18. „systeemgebruikers”: natuurlijke personen of rechtspersonen die leveren aan of afnemen van een transmissie- of
distributiesysteem;
19. „levering”: verkoop, wederverkoop daaronder begrepen,
van elektriciteit aan afnemers;
20. „geïntegreerd elektriciteitsbedrijf”: verticaal of horizontaal
geïntegreerd bedrijf;
21. „verticaal geïntegreerd bedrijf”: bedrijf of groep van
bedrijven waarvan de onderlinge betrekkingen gedefinieerd
zijn in artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4064/89
van de Raad van 21 december 1989 betreffende de
controle op concentraties van ondernemingen (1), en
waarbij het betrokken bedrijf/de betrokken groep ten
minste één van de functies in de vorm van transmissie of
distributie en ten minste één van de functies in de vorm
van productie of levering van elektriciteit verricht;
(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1310/97 (PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1).

28. „zekerheid”: zowel de zekerheid van de levering en de
voorziening van elektriciteit als de technische veiligheid;

29. „energiebesparing en vraagsturing”: een algemene of
geïntegreerde aanpak die erop gericht is de omvang en de
timing van het elektriciteitsverbruik te beïnvloeden
teneinde het primaire energieverbruik en piekbelastingen
te verminderen door voorrang te geven aan investeringen
in energie-efficiëntiebevorderende maatregelen of andere
maatregelen, zoals onderbreekbare leveringscontracten, in
plaats van aan investeringen om de productiecapaciteit te
verhogen, indien de eerstgenoemde maatregelen de doelmatigste en meest economische optie vormen, mede gelet
op het positieve milieueffect van een lager energieverbruik
en de daarmee verband houdende aspecten met betrekking
tot de leverings- en voorzieningszekerheid en de distributiekosten;
(*) De titel van Richtlijn 83/349/EEG is aangepast in verband met de
hernummering van de artikelen van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap, overeenkomstig artikel 12 van het
Verdrag van Amsterdam. Aanvankelijk werd naar artikel 54, lid 3,
sub g), verwezen.
(2) PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
283 van 27.10.2001, blz. 28).
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30. „hernieuwbare energiebronnen”: hernieuwbare niet-fossiele
energiebronnen (wind, zon, geothermische warmte, golfslag, getij, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen);

middelgrote verbruikers te versterken door de mogelijkheden
van vrijwillige gezamenlijke vertegenwoordiging voor deze
groep consumenten te bevorderen.

31. „decentrale elektriciteitsproductie”: productie-installaties die
aangesloten zijn op het distributiesysteem.

Aan bovenstaande alinea wordt uitvoering gegeven op transparante en niet-discriminerende wijze en zonder een belemmering
te vormen voor de in artikel 21 voorgeschreven openstelling
van de markt.

HOOFDSTUK II
ALGEMENE REGELS VOOR DE ORGANISATIE VAN DE
SECTOR

Artikel 3
Openbaredienstverplichtingen en bescherming van de
afnemer
1.
De lidstaten waarborgen op basis van hun institutionele
organisatie en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel
dat elektriciteitsbedrijven, onverminderd lid 2, volgens de
beginselen van deze richtlijn worden geëxploiteerd met het oog
op de totstandbrenging van een concurrerende, zekere en in
milieuopzicht duurzame elektriciteitsmarkt; wat de rechten en
plichten betreft, mogen zij deze bedrijven niet verschillend
behandelen.
2.
Met volledige inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag, met name artikel 86, mogen de
lidstaten in het algemeen economisch belang aan elektriciteitsbedrijven openbaredienstverplichtingen opleggen, die betrekking kunnen hebben op de zekerheid, waaronder de leveringsen voorzieningszekerheid, de regelmaat, de kwaliteit en de prijs
van de leveringen zijn begrepen, alsmede op de bescherming
van het milieu, met inbegrip van energie-efficiëntie en bescherming van het klimaat. Deze verplichtingen moeten duidelijk
gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar
zijn en de gelijke toegang voor EU-elektriciteitsbedrijven tot
nationale consumenten waarborgen. Met betrekking tot leverings- en voorzieningszekerheid en energiebesparing en vraagsturing, alsmede ter verwezenlijking van milieudoelstellingen in
de zin van dit lid, kunnen de lidstaten gebruikmaken van planning op lange termijn, daarbij rekening houdend met de mogelijkheid dat derden toegang tot het systeem wensen.
3.
De lidstaten waarborgen dat alle huishoudelijke afnemers
en, indien zij dat dienstig achten, kleine ondernemingen, namelijk ondernemingen die minder dan 50 personen in dienst
hebben en met een jaaromzet of een financiële balans van ten
hoogste 10 miljoen EUR, aanspraak kunnen maken op universeledienstverlening, dat wil zeggen het recht op levering van
elektriciteit van een bepaalde kwaliteit tegen redelijke,
eenvoudig en duidelijk vergelijkbare en doorzichtige prijzen op
hun grondgebied. Om de universeledienstverlening te waarborgen, kunnen de lidstaten een noodleverancier aanwijzen. De
lidstaten verplichten distributiebedrijven om afnemers op hun
netwerk aan te sluiten overeenkomstig de voorwaarden en
tarieven die zijn vastgesteld volgens de procedure van artikel
23, lid 2. Niets in deze richtlijn mag de lidstaten ervan weerhouden om de marktpositie van de huishoudelijke, kleine en

4. Indien een lidstaat financiële compensatie, andere vormen
van compensatie en exclusieve rechten voor het nakomen van
de in de leden 2 en 3 bedoelde verplichtingen verleent,
geschiedt dat op een niet-discriminerende en transparante
wijze.
5. De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers te beschermen en voorzien met name in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers, met
inbegrip van maatregelen om hen te helpen voorkomen dat zij
worden afgesloten. In dit verband kunnen de lidstaten maatregelen nemen om eindafnemers in afgelegen gebieden te
beschermen. Zij waarborgen een hoog niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie
van contractvoorwaarden, algemene informatie en mechanismen voor geschillenbeslechting. De lidstaten zorgen ervoor
dat een in aanmerking komende afnemer daadwerkelijk de
mogelijkheid heeft op een nieuwe leverancier over te stappen.
Wat ten minste de huishoudelijke afnemers betreft, omvatten
deze maatregelen de in bijlage A beschreven maatregelen.
6. De lidstaten zorgen ervoor dat elektriciteitsleveranciers op
of bij de rekening en in promotiemateriaal voor de eindafnemers de volgende informatie verstrekken:
a) het aandeel van elke energiebron in de totale brandstofmix
van de leverancier in het voorgaande jaar;
b) ten minste verwijzingen naar bestaande referentiebronnen,
zoals webpagina's, waar voor het publiek toegankelijke
informatie beschikbaar is over de gevolgen voor het milieu
ten minste wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van
elektriciteit geproduceerd door de totale brandstofmix van
de leverancier gedurende het voorafgaande jaar.
Voor elektriciteit die is verkregen via een elektriciteitsbeurs of
die ingevoerd is van een buiten de Europese Unie gelegen
onderneming, kunnen door de elektriciteitsbeurs of de
betrokken onderneming verstrekte geaggregeerde cijfers over
het voorgaande jaar worden gebruikt.
De lidstaten nemen de noodzakelijke stappen om ervoor te
zorgen dat de overeenkomstig dit artikel door de leveranciers
aan hun klanten verstrekte informatie betrouwbaar is.
7. De lidstaten nemen passende maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen inzake sociale en economische
cohesie, milieubescherming, waarbij onder meer energiebesparings- en vraagsturingsmaatregelen en maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering kunnen worden genomen,
alsmede inzake leverings- en voorzieningszekerheid. Bij deze
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maatregelen kan het met name gaan om het verstrekken van
toereikende economische stimulansen, in voorkomend geval
met gebruikmaking van alle bestaande nationale en communautaire instrumenten, voor onderhoud en aanleg van de noodzakelijke netinfrastructuur, inclusief interconnectiecapaciteit.
8.
De lidstaten kunnen besluiten de bepalingen van de artikelen 6, 7, 20 en 22 niet toe te passen, voorzover de toepassing daarvan de elektriciteitsbedrijven in feite of in rechte
verhindert zich van de hun in het algemeen economisch belang
opgelegde verplichtingen te kwijten en mits de ontwikkeling
van het handelsverkeer niet wordt beïnvloed in een mate die
strijdig is met de belangen van de Gemeenschap. De belangen
van de Gemeenschap omvatten onder meer mededinging met
betrekking tot de in aanmerking komende afnemers overeenkomstig deze richtlijn en artikel 86 van het Verdrag.
9.
De lidstaten delen de Commissie na de implementatie van
deze richtlijn alle maatregelen mee die zijn vastgesteld om
uitwerking te geven aan de universeledienstverlening en openbaredienstverleningsverplichtingen, met inbegrip van consumentenbeschermings- en milieubeschermingsmaatregelen,
alsmede de mogelijke gevolgen van die maatregelen voor de
nationale en internationale mededinging, ongeacht of deze
maatregelen een ontheffing van deze richtlijn vereisen. Zij delen
de Commissie vervolgens om de twee jaar alle wijzigingen van
de maatregelen mee, ongeacht of deze maatregelen een ontheffing van deze richtlijn vereisen.

Artikel 4
Monitoren van de leverings- en voorzieningszekerheid
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en de exploitatie, waaraan moet worden voldaan voor de
aansluiting op het systeem van productie-installaties, distributiesystemen, apparatuur van direct aangesloten afnemers, interconnectorcircuits en directe lijnen, en dat deze openbaar
worden gemaakt. Die technische voorschriften moeten de interoperabiliteit van de netwerken garanderen en objectief en nietdiscriminerend zijn. Zij worden aan de Commissie meegedeeld
overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften (1).

HOOFDSTUK III
PRODUCTIE

Artikel 6
Vergunningsprocedure voor nieuwe capaciteit
1. Voor de bouw van nieuwe productiecapaciteit voeren de
lidstaten een vergunningsprocedure in die aan de hand van
objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria wordt
toegepast.
2. De lidstaten stellen de criteria voor de verlening van
bouwvergunningen voor productiecapaciteit op hun grondgebied vast. Deze criteria kunnen betrekking hebben op:
a) de veiligheid en de bedrijfszekerheid van het elektriciteitssysteem, de installaties en de bijbehorende uitrusting;
b) de bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid;
c) de bescherming van het milieu;

De lidstaten zorgen ervoor dat aangelegenheden betreffende de
leverings- en voorzieningszekerheid worden gemonitord.
Wanneer de lidstaten zulks nodig achten, kunnen zij deze taak
toevertrouwen aan de in artikel 23, lid 1, bedoelde regelgevende instanties. Met name zullen het evenwicht tussen vraag
en aanbod op de nationale markt, het niveau van de verwachte
toekomstige vraag, geplande of in aanbouw zijnde extra capaciteit die wordt overwogen, en de kwaliteit en de staat van onderhoud van de netten, alsmede maatregelen ter dekking van de
piekvraag en bij het in gebreke blijven van één of meer leveranciers gemonitord worden. De bevoegde autoriteiten publiceren
om de twee jaar uiterlijk op 31 juli een verslag over de bevindingen die het monitoren van deze aangelegenheden heeft
opgeleverd, alsmede de getroffen of overwogen maatregelen
met betrekking tot deze aangelegenheden en zenden dit verslag
onverwijld naar de Commissie.

Artikel 5
Technische voorschriften
De lidstaten zorgen ervoor dat er technische veiligheidscriteria
worden opgesteld en dat er technische voorschriften worden
opgesteld met de minimumeisen inzake het technische ontwerp

d) ruimtelijke ordening en locatie;
e) gebruik van grond met een openbare bestemming;
f) energie-efficiëntie;
g) de aard van de primaire energiebronnen;
h) de bijzondere kenmerken van de aanvrager, zoals technische, economische en financiële kwaliteiten;
i) de naleving van de maatregelen die krachtens artikel 3 zijn
genomen.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat er bij de vergunningsprocedures voor kleine en/of decentrale elektriciteitsproductie rekening gehouden wordt met hun beperkte grootte en potentiële
effect.
4. De vergunningsprocedures en de criteria worden gepubliceerd. De aanvragers worden op de hoogte gesteld van de
redenen tot weigering van een vergunning. De redenen moeten
objectief en niet-discriminerend zijn, op goede gronden
berusten en naar behoren worden gestaafd. Beroep moet voor
de aanvrager mogelijk zijn.
(1) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
98/48/EG (PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18).
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Artikel 7
Aanbestedingsprocedure voor nieuwe capaciteit
1.
De lidstaten zorgen er in het belang van de leverings- en
voorzieningszekerheid voor dat in nieuwe capaciteit of maatregelen op het gebied van energiebesparing en vraagsturing kan
worden voorzien door middel van een aanbestedingsprocedure
of een procedure die inzake transparantie en non-discriminatie
gelijkwaardig is, op basis van gepubliceerde criteria. Deze
procedures kunnen echter alleen worden ingeleid indien de op
basis van de vergunningsprocedure te bouwen productiecapaciteit of te nemen maatregelen op het gebied van energiebesparing en vraagsturing niet voldoende zijn om de leverings- en
voorzieningszekerheid te waarborgen.
2.
De lidstaten kunnen in het belang van de milieubescherming en de bevordering van opkomende technologieën voorzien in de mogelijkheid om een aanbestedingsprocedure voor
nieuwe capaciteit te beginnen op basis van gepubliceerde
criteria. Deze aanbesteding kan betrekking hebben op nieuwe
capaciteit of op maatregelen op het gebied van energiebesparing en vraagsturing. Een aanbestedingsprocedure kan echter
alleen worden gestart indien de op basis van de vergunningsprocedure te bouwen productiecapaciteit of te nemen maatregelen op het gebied van energiebesparing en vraagsturing niet
voldoende zijn om deze doelstellingen te bereiken.
3.
De details van de aanbestedingsprocedure voor de bouw
van productiecapaciteit en voor maatregelen op het gebied van
energiebesparing en vraagsturing worden ten minste zes
maanden vóór de uiterste inschrijvingsdatum in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.
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is voor de organisatie van en het toezicht en de controle op de
aanbestedingsprocedure, bedoeld in de leden 1 tot en met 4.
Wanneer een transmissiesysteembeheerder, wat de eigendom
betreft, volledig onafhankelijk is van andere, niet met het transmissiesysteem samenhangende activiteiten, kan de transmissiesysteembeheerder worden aangewezen als de verantwoordelijke
instantie voor de organisatie van en het toezicht en de controle
op de aanbestedingsprocedure. Die autoriteit of instantie treft
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens in de inschrijvingen gewaarborgd is.

HOOFDSTUK IV
BEHEER VAN HET TRANSMISSIESYSTEEM

Artikel 8
Aanwijzing van transmissiesysteembeheerders
De lidstaten wijzen één of meer transmissiesysteembeheerders
aan of verlangen van de bedrijven die eigenaar van transmissiesystemen zijn, dat zij één of meer transmissiesysteembeheerders
aanwijzen, voor een op grond van doelmatigheid en economisch evenwicht door de lidstaten te bepalen periode. De
lidstaten zien erop toe dat de transmissiesysteembeheerders
handelen overeenkomstig de artikelen 9 tot en met 12.

Artikel 9
Taken van transmissiesysteembeheerders

Het bestek wordt ter beschikking gesteld van ieder geïnteresseerd bedrijf dat gevestigd is op het grondgebied van een
lidstaat, en wel zo dat het voldoende tijd heeft om in te
schrijven.

Elke transmissiesysteembeheerder heeft de verantwoordelijkheid
voor:

Om transparantie en non-discriminatie te waarborgen, bevat
het bestek een gedetailleerde beschrijving van de specificaties
van het contract, de procedure die alle inschrijvers moeten
volgen, alsmede een complete lijst van de criteria die bepalend
zijn voor de selectie van de kandidaten en de gunning, waaronder stimulansen, zoals subsidies, die onder de aanbesteding
vallen. De specificaties kunnen ook betrekking hebben op de
gebieden, bedoeld in artikel 6, lid 2.

b) het bijdragen tot de leverings- en voorzieningszekerheid
door te zorgen voor een toereikende transmissiecapaciteit
en betrouwbaarheid van het systeem;

4.
Wanneer de aanbesteding betrekking heeft op de vereiste
productiecapaciteit, moeten daarbij ook de inschrijvingen in
aanmerking worden genomen met langetermijnwaarborgen
voor de levering van elektriciteit uit bestaande productieeenheden, mits daarmee additionele behoeften kunnen worden
gedekt.
5.
De lidstaten wijzen een autoriteit of een openbare
instantie, dan wel een van de elektriciteitsproductie-, -transmissie-, -distributie- en -leveringsactiviteiten onafhankelijke
privaatrechtelijke instantie aan, die de in artikel 23, lid 1,
bedoelde regelgevende instantie kan zijn, die verantwoordelijk

a) het zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen
aan een redelijke vraag naar transmissie van elektriciteit;

c) het beheer van de energiestromen op het systeem, waarbij
hij rekening moet houden met het elektriciteitsverkeer van
en naar andere stelsels van systemen. Daartoe moet de transmissiesysteembeheerder zorgen voor een veilig, betrouwbaar
en efficiënt elektriciteitssysteem en er in dit verband op
toezien dat de nodige ondersteunende diensten beschikbaar
zijn, voorzover die beschikbaarheid onafhankelijk is van
ieder ander transmissiesysteem waaraan zijn systeem gekoppeld is;
d) het aan de beheerder van een ander systeem waaraan zijn
systeem is gekoppeld, voldoende gegevens verschaffen om
een zekere en efficiënte exploitatie, een gecoördineerde
ontwikkeling en de interoperabiliteit van het stelsel van
systemen te waarborgen;
e) het zich onthouden van discriminatie tussen gebruikers of
categorieën gebruikers van het systeem, met name ten
gunste van verwante bedrijven;
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f) het aan de systeemgebruikers verstrekken van de informatie
die zij voor een efficiënte toegang tot het systeem nodig
hebben.
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Artikel 11

Inschakelen en balanceren
Artikel 10
Ontvlechting van transmissiesysteembeheerders
1.
Wanneer de transmissiesysteembeheerder deel uitmaakt
van een verticaal geïntegreerd bedrijf moet hij, althans met
betrekking tot zijn rechtsvorm, organisatie en besluitvorming,
onafhankelijk zijn van andere, niet met transmissie verband
houdende activiteiten. Deze regels houden geen verplichting in
om de eigendom van de activa van het transmissiesysteem af te
scheiden van het verticaal geïntegreerde bedrijf.
2.
Teneinde de onafhankelijkheid van de in lid 1 bedoelde
transmissiesysteembeheerder te waarborgen, gelden de volgende
minimumcriteria:
a) De personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van
de transmissiesysteembeheerder maken geen deel uit van
bedrijfsstructuren van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf
die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van de productie, distributie en levering van
elektriciteit.
b) Er worden passende maatregelen genomen om ervoor te
zorgen dat op een zodanige wijze rekening wordt gehouden
met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de transmissiesysteembeheerder, dat gewaarborgd is dat zij onafhankelijk kunnen
functioneren.
c) De transmissiesysteembeheerder beschikt over effectieve
bevoegdheden om onafhankelijk van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de
activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en
de ontwikkeling van het netwerk. Dit vormt geen beletsel
voor passende coördinatieregelingen die ervoor moeten
zorgen dat de rechten van de moedermaatschappij op
economisch toezicht en beheerstoezicht met betrekking tot
het rendement van de investering, zoals indirect geregeld
overeenkomstig artikel 23, lid 2, in een dochtermaatschappij
beschermd worden. Dit stelt de moedermaatschappij met
name in staat het jaarlijkse financiële plan of enig vergelijkbaar instrument van de transmissiesysteembeheerder goed te
keuren en algemene grenzen voor de schuldenlast van haar
dochtermaatschappij vast te stellen. Het biedt de moedermaatschappij echter niet de mogelijkheid instructies te
geven met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering of
individuele besluiten over de aanleg of de verbetering van
transmissielijnen, die niet verder gaan dan de voorwaarden
van het goedgekeurde financiële plan of enig vergelijkbaar
instrument.
d) De transmissiesysteembeheerder stelt een nalevingsprogramma vast met maatregelen om te waarborgen dat discriminerend gedrag uitgesloten is, en zorgt ervoor dat er
adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving ervan.
Het programma bevat de specifieke verplichtingen van de
werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling. De
persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het
toezicht op het nalevingsprogramma, dient bij de in artikel
23, lid 1, bedoelde regelgevende instantie jaarlijks een
verslag in waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt gepubliceerd.

1. Onverminderd de levering van elektriciteit op basis van
contractuele verplichtingen, met inbegrip van die welke voortvloeien uit de in aanbestedingen vervatte specificaties, is de
transmissiesysteembeheerder, wanneer hij deze functie vervult,
verantwoordelijk voor de inschakeling van de stroomproductieeenheden in zijn gebied en voor het bepalen van het gebruik
van interconnectoren met andere systemen.

2. De inschakeling van de stroomproductie-eenheden en het
gebruik van interconnectoren geschieden op basis van criteria
waaraan de betrokken lidstaat zijn goedkeuring kan hechten en
die objectief moeten zijn, bekendgemaakt moeten worden en
op een niet-discriminerende wijze moeten worden toegepast
om een goede werking van de interne markt voor elektriciteit
te waarborgen. De criteria houden rekening met de economische rangorde van de elektriciteit uit beschikbare productieeenheden of uit overdracht via interconnectoren en met de
voor het systeem geldende technische beperkingen.

3. Een lidstaat kan de transmissiesysteembeheerder ertoe
verplichten om bij het inschakelen van stroomproductieeenheden prioriteit te geven aan productie-installaties die
gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, afvalstoffen
of warmtekrachtkoppeling.

4. Een lidstaat kan om redenen van leverings- en voorzieningszekerheid bepalen dat voorrang wordt gegeven aan de
inschakeling van stroomproductie-eenheden die primaire
brandstofenergiebronnen uit eigen land gebruiken, voorzover
het hierbij gaat om hoeveelheden die per kalenderjaar niet meer
bedragen dan 15 % van de totale primaire energie die nodig is
voor de productie van de in de betrokken lidstaat verbruikte
elektriciteit.

5. De lidstaten kunnen verlangen dat transmissiesysteembeheerders voldoen aan minimumnormen voor het onderhoud en
de ontwikkeling van het transmissiesysteem, inclusief interconnectiecapaciteit.

6. Transmissiesysteembeheerders kopen, wanneer zij deze
functie vervullen, de energie die zij gebruiken om energieverliezen te dekken en in reservecapaciteit in hun systeem te voorzien volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt
gebaseerde procedures.

7. De door transmissiesysteembeheerders vastgestelde regels
voor het balanceren van het elektriciteitsnetwerk, waaronder de
regels voor de tarieven die zij de gebruikers van hun systeem in
rekening brengen voor onbalans, zijn objectief, transparant en
niet-discriminerend. De voorwaarden, met inbegrip van de
regels en tarieven, voor het verlenen van dergelijke diensten
door transmissiesysteembeheerders worden volgens een
methode die in overeenstemming is met artikel 23, lid 2, vast-
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gesteld op een niet-discriminerende wijze die de kosten weerspiegelt. De voorwaarden worden bekendgemaakt.

Artikel 12
Vertrouwelijkheid voor transmissiesysteembeheerders
Onverminderd artikel 18 of andere wettelijke verplichtingen tot
het verstrekken van informatie, eerbiedigt de transmissiesysteembeheerder de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens die hem bij zijn bedrijfsvoering ter kennis komen.
Vrijgegeven informatie over zijn eigen activiteiten die commercieel voordeel kan opleveren, wordt op niet-discriminerende
wijze beschikbaar gesteld.

HOOFDSTUK V

23.01.2004

6. Wanneer distributiesysteembeheerders verantwoordelijk
zijn voor het balanceren van het elektriciteitsdistributiesysteem,
moeten de daartoe door hen vastgestelde regels, waaronder de
regels voor de vaststelling van de tarieven die zij systeemgebruikers voor energieonbalans in rekening brengen, objectief, transparant en niet-discriminerend zijn. De voorwaarden, met inbegrip van de regels en tarieven, voor het verlenen van dergelijke
diensten door distributiesysteembeheerders worden in overeenstemming met artikel 23, lid 2, vastgesteld op een niet-discriminerende wijze die de kosten weerspiegelt. De voorwaarden
worden bekendgemaakt.
7. Bij de planning van de ontwikkeling van het distributiesysteem, neemt de distributiesysteembeheerder maatregelen op
het gebied van energiebesparing en vraagsturing en/of decentrale elektriciteitsproductie die de noodzaak van een vergroting
of vervanging van elektriciteitscapaciteit kunnen ondervervangen, in overweging.

BEHEER VAN HET DISTRIBUTIESYSTEEM

Artikel 13
Aanwijzing van distributiesysteembeheerders
De lidstaten wijzen één of meer distributiesysteembeheerders
aan, of verlangen van de bedrijven die eigenaar zijn van of
verantwoordelijk zijn voor distributiesystemen, dat zij één of
meer distributiesysteembeheerders aanwijzen voor een op
grond van doelmatigheid en economisch evenwicht door de
lidstaten te bepalen periode. De lidstaten zien erop toe dat
distributiesysteembeheerders handelen overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 16.

Artikel 14
Taken van distributiesysteembeheerders
1.
De distributiesysteembeheerder draagt in zijn gebied, met
inachtneming van het milieu, zorg voor een zeker, betrouwbaar
en efficiënt elektriciteitsdistributiesysteem.
2.
Hij discrimineert in geen geval tussen gebruikers of categorieën gebruikers van het systeem, met name niet ten gunste
van verwante bedrijven.
3.
De distributiesysteembeheerder verstrekt de systeemgebruikers de informatie die zij voor een efficiënte toegang tot
het systeem nodig hebben.
4.
Een lidstaat kan de distributiesysteembeheerder ertoe
verplichten om bij het inschakelen van stroomproductieeenheden voorrang te geven aan productie-installaties die
gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, afvalstoffen
of warmtekrachtkoppeling.
5.
Distributiesysteembeheerders kopen de energie die zij
gebruiken om energieverliezen te dekken en in reservecapaciteit
in hun systeem te voorzien, volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures, wanneer zij
deze functie vervullen. Deze bepaling laat het gebruik van elektriciteit die op grond van vóór 1 januari 2002 gesloten
contracten is verkregen, onverlet.

Artikel 15
Ontvlechting van distributiesysteembeheerders
1. Wanneer de distributiesysteembeheerder deel uitmaakt
van een verticaal geïntegreerd bedrijf, moet hij, althans met
betrekking tot zijn rechtsvorm, organisatie en besluitvorming,
onafhankelijk van andere, niet met distributie samenhangende
activiteiten zijn. Deze regels houden geen verplichting in om de
eigendom van de activa van het distributiesysteem af te
scheiden van het verticaal geïntegreerde bedrijf.
2. Wanneer de distributiesysteembeheerder deel uitmaakt
van een verticaal geïntegreerd bedrijf, moet hij, naast de
vereisten zoals bedoeld in lid 1, met betrekking tot zijn organisatie en besluitvorming onafhankelijk zijn van andere, niet met
distributie samenhangende activiteiten. Om dit te bereiken,
gelden de volgende minimumcriteria:
a) De personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van
de distributiesysteembeheerder maken geen deel uit van
bedrijfsstructuren van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf
die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van de productie, transmissie of levering van
elektriciteit.
b) Er worden passende maatregelen genomen om ervoor te
zorgen dat op een zodanige wijze rekening wordt gehouden
met de professionele belangen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de distributiesysteembeheerder, dat gewaarborgd is dat zij onafhankelijk kunnen
functioneren.
c) De distributiesysteembeheerder beschikt over effectieve
bevoegdheden om onafhankelijk van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de
activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud of
de ontwikkeling van het netwerk. Dit vormt geen beletsel
voor passende coördinatieregelingen die ervoor moeten
zorgen dat de rechten van de moedermaatschappij op
economisch toezicht en beheerstoezicht met betrekking tot
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het rendement van de investering, zoals indirect geregeld
overeenkomstig artikel 23, lid 2, in een dochtermaatschappij
beschermd worden. Een en ander stelt de moedermaatschappij met name in staat het jaarlijkse financiële plan of
enig vergelijkbaar instrument van de distributiesysteembeheerder goed te keuren en algemene grenzen voor de schuldenlast van de dochtermaatschappij vast te stellen. Het biedt
de moedermaatschappij echter niet de mogelijkheid instructies te geven met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering
of individuele besluiten over de aanleg of de verbetering van
distributielijnen, die niet verder gaan dan de voorwaarden
van het goedgekeurde financiële plan of enig vergelijkbaar
instrument.
d) De distributiesysteembeheerder stelt een nalevingsprogramma vast met maatregelen om te waarborgen dat discriminerend gedrag uitgesloten is en zorgt ervoor dat er
adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving ervan.
Het programma bevat de specifieke verplichtingen van de
werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling. De
persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het
toezicht op het nalevingsprogramma, dient bij de in artikel
23, lid 1, bedoelde regelgevende instantie jaarlijks een
verslag in waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt gepubliceerd.
De lidstaten kunnen besluiten lid 1 en het onderhavige lid niet
toe te passen op geïntegreerde elektriciteitsbedrijven die minder
dan 100 000 aangesloten afnemers bedienen, of die kleine
geïsoleerde systemen bedienen.

Artikel 16
Vertrouwelijkheid voor distributiesysteembeheerders
Onverminderd artikel 18 of enige andere wettelijke verplichting
tot het verstrekken van informatie, eerbiedigt de distributiesysteembeheerder de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens die hem bij zijn bedrijfsvoering ter kennis komen,
en voorkomt hij dat informatie over zijn eigen activiteiten die
commercieel voordeel kan opleveren, op discriminerende wijze
wordt vrijgegeven.

Artikel 17
Gecombineerde beheerder
De in artikel 10, lid 1, en artikel 15, lid 1, vervatte regels
vormen geen beletsel voor een gecombineerd beheer van transmissie- en distributiesystemen door een beheerder die wat zijn
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming betreft onafhankelijk
is van andere, niet met het beheer van het transmissie- of distributiesysteem samenhangende activiteiten en die aan de in de
letters a) tot en met d) genoemde eisen voldoet. Deze regels
houden evenwel geen verplichting in om de eigendom van de
activa van het gecombineerde netwerk af te scheiden van het
verticaal geïntegreerde bedrijf.
a) De personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van
de gecombineerde systeembeheerder maken geen deel uit
van bedrijfsstructuren van het geïntegreerde elektriciteitsbe-
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drijf die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het
dagelijkse beheer van de productie of levering van elektriciteit.
b) Er worden passende maatregelen genomen om ervoor te
zorgen dat op een zodanige wijze rekening wordt gehoudend met de professionele belangen van de personen die
verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de gecombineerde systeembeheerder, dat gewaarborgd is dat zij onafhankelijk kunnen functioneren.
c) De gecombineerde systeembeheerder beschikt over effectieve
bevoegdheden om onafhankelijk van het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de
activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en
de ontwikkeling van het netwerk. Dit vormt geen beletsel
voor passende coördinatieregelingen die ervoor moeten
zorgen dat de rechten van de moedermaatschappij op
economisch toezicht en beheerstoezicht met betrekking tot
het rendement van de investering in een dochtermaatschappij beschermd worden, zoals indirect geregeld overeenkomstig artikel 23, lid 2. Een en ander stelt de moedermaatschappij met name in staat het jaarlijkse financiële plan of
enig vergelijkbaar instrument van de gecombineerde
systeembeheerder goed te keuren en algemene grenzen voor
de schuldenlast van haar dochtermaatschappij vast te stellen.
Het biedt de moedermaatschappij echter niet de mogelijkheid instructies te geven met betrekking tot de dagelijkse
bedrijfsvoering of individuele besluiten over de aanleg of de
verbetering van transmissie- en distributielijnen, die niet
verder gaan dan de voorwaarden van het goedgekeurde
financiële plan of enig vergelijkbaar instrument.
d) De gecombineerde systeembeheerder stelt een nalevingsprogramma vast met maatregelen om te waarborgen dat discriminerend gedrag uitgesloten is, en zorgt ervoor dat er
adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving ervan.
Het programma bevat de specifieke verplichtingen van de
werknemers ter verwezenlijking van die doelstelling. De
persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het
toezicht op het nalevingsprogramma, dient bij de in artikel
23, lid 1, bedoelde regelgevende instantie jaarlijks een
verslag in waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt gepubliceerd.

HOOFDSTUK VI
ONTVLECHTING EN TRANSPARANTIE VAN DE BOEKHOUDING

Artikel 18
Recht op inzage van de boekhouding
1. De lidstaten of de bevoegde instanties die zij aanwijzen,
waaronder de in artikel 23 bedoelde regelgevende instanties,
hebben recht op inzage van de in artikel 19 bedoelde boekhouding van de elektriciteitsbedrijven, voorzover dat voor de
uitvoering van hun taken nodig is.

L 016/86

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

2.
De lidstaten en de bevoegde instanties die zij aanwijzen,
waaronder de in artikel 23 bedoelde regelgevende instanties,
eerbiedigen de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige
gegevens. De lidstaten kunnen regelingen treffen voor het
openbaar maken van dergelijke gegevens waar dat voor de
uitvoering van de taken van de bevoegde instanties nodig is.
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HOOFDSTUK VII

ORGANISATIE VAN DE TOEGANG TOT HET SYSTEEM

Artikel 20

Artikel 19
Ontvlechting van de boekhouding
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de boekhouding van elektriciteitsbedrijven overeenkomstig de leden 2 en 3 wordt
gevoerd.
2.
Ongeacht hun eigendomsregeling of rechtsvorm houden
elektriciteitsbedrijven zich bij de opstelling, indiening voor
accountantscontrole en publicatie van hun jaarrekening aan de
nationale voorschriften inzake de jaarrekening van kapitaalvennootschappen die zijn vastgesteld uit hoofde van Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978, gebaseerd op
artikel 44, lid 2, sub g) (*), van het Verdrag betreffende de jaarrekeningen van bepaalde vennootschappen (1).
Bedrijven die niet bij wet verplicht zijn hun jaarrekening te
publiceren, dienen op hun hoofdkantoor een kopie daarvan ter
beschikking van het publiek te houden.
3.
Om discriminatie, kruissubsidiëring en concurrentievervalsing te voorkomen voeren elektriciteitsbedrijven intern een
afzonderlijke boekhouding voor al hun transmissie- en distributieactiviteiten, zoals zij zouden moeten doen indien die activiteiten door verschillende ondernemingen werden uitgevoerd.
Zij stellen ook al dan niet geconsolideerde jaarrekeningen op
voor andere activiteiten op het gebied van elektriciteit, die geen
verband houden met transmissie en distributie. Wat de leveringsactiviteiten betreft, worden voor in aanmerking komende
en niet in aanmerking komende afnemers tot 1 juli 2007
afzonderlijke boekhoudingen gevoerd. Inkomsten die voortvloeien uit de eigendom van het transmissie/distributiesysteem
worden in de boekhouding gespecificeerd. In voorkomend
geval voeren zij een boekhouding op geconsolideerde basis
voor hun andere, niet op elektriciteitsgebied liggende activiteiten. Deze interne boekhoudingen bevatten per activiteit een
balans en een winsten-verliesrekening.

Toegang van derden
1. De lidstaten dragen zorg voor de invoering van een
systeem voor toegang van derden tot de transmissie- en distributiesystemen, gebaseerd op gepubliceerde tarieven die voor
alle in aanmerking komende afnemers gelden en die objectief
worden toegepast zonder onderscheid te maken tussen gebruikers van het systeem. De lidstaten zorgen ervoor dat deze
tarieven of de aan de berekening daarvan ten grondslag
liggende methoden voorafgaand aan hun toepassing worden
goedgekeurd overeenkomstig artikel 23 en dat deze tarieven
en, wanneer alleen de methoden zijn goedgekeurd, de
methoden worden gepubliceerd voordat zij in werking treden.
2. De beheerder van een transmissie- of distributiesysteem
kan de toegang weigeren wanneer hij niet over de nodige capaciteit beschikt. De weigering moet naar behoren met redenen
worden omkleed waarbij met name het bepaalde in artikel 3 in
acht moet worden genomen. De lidstaten zorgen ervoor dat,
waar van toepassing en wanneer de toegang wordt geweigerd,
de transmissie- of distributiesysteembeheerder relevante informatie verstrekt over de voor de versterking van het net vereiste
maatregelen. Aan degene die om dergelijke informatie verzoekt,
kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht die
de aan de verstrekking van die informatie verbonden kosten
weerspiegelt.

Artikel 21
Openstelling van de markt en wederkerigheid
1. De lidstaten zien erop toe dat de in aanmerking komende
afnemers zijn:
a) tot 1 juli 2004 de in aanmerking komende afnemers zoals
vermeld in artikel 19, leden 1 tot en met 3, van Richtlijn
96/92/EG. De lidstaten maken elk jaar per 31 januari de
criteria bekend voor de definitie van deze in aanmerking
komende afnemers;
b) uiterlijk vanaf 1 juli 2004 alle niet-huishoudelijke afnemers;

4.
Bij de accountantscontrole zoals bedoeld in lid 2 wordt in
het bijzonder nagegaan dat de verplichting tot voorkoming van
discriminatie en kruissubsidies zoals bedoeld in lid 3 wordt
nagekomen.
(*) De titel van Richtlijn 78/660/EEG is aangepast in verband met de
hernummering van de artikelen van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap, overeenkomstig artikel 12 van het
Verdrag van Amsterdam. Aanvankelijk werd naar artikel 54, lid 3,
sub g), verwezen.
(1) PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
283 van 27.10.2001, blz. 28).

c) vanaf 1 juli 2007 alle afnemers.
2. Teneinde een verstoring van het evenwicht bij het openstellen van de elektriciteitsmarkten te voorkomen:
a) mogen contracten voor de levering van elektriciteit met een
in aanmerking komende afnemer op het systeem van een
andere lidstaat niet worden verboden, indien de afnemer op
beide systemen als een in aanmerking komende afnemer
wordt beschouwd;
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b) kan de Commissie in gevallen waarin transacties zoals
bedoeld onder a) worden geweigerd omdat de afnemer
slechts op een van beide systemen als een in aanmerking
komende afnemer wordt beschouwd, rekening houdend met
de marktsituatie en het algemeen belang, de partij die tot de
weigering heeft besloten, ertoe verplichten de gevraagde
elektriciteitslevering uit te voeren op verzoek van de lidstaat
waarin de in aanmerking komende afnemer is gevestigd.
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delijk voor het garanderen van non-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende marktwerking, door het
monitoren van in het bijzonder:
a) de voorschriften inzake het beheer en de toewijzing van
interconnectiecapaciteit, in overleg met de regelgevende
instantie of instanties van de lidstaten waarmee een interconnectie bestaat;
b) alle mechanismen voor het verhelpen van capaciteitsknelpunten binnen het nationale elektriciteitssysteem;

Artikel 22
Directe lijnen
1.
De lidstaten nemen maatregelen om het mogelijk te
maken dat:
a) alle op hun grondgebied gevestigde elektriciteitsproducenten
en bedrijven die elektriciteit leveren, hun eigen vestigingen,
dochterondernemingen en in aanmerking komende afnemers via een directe lijn kunnen bevoorraden;
b) elke in aanmerking komende afnemer die op hun grondgebied gevestigd is, via een directe lijn kan worden bevoorraad
door een producent en door een bedrijf dat elektriciteit
levert.
2.
De lidstaten stellen criteria vast voor de toekenning van
vergunningen voor de aanleg van directe lijnen op hun grondgebied. Die criteria moeten objectief en niet-discriminerend
zijn.
3.
De mogelijkheid van elektriciteitslevering via een directe
lijn zoals bedoeld in lid 1 laat de mogelijkheid tot het sluiten
van een leveringscontract overeenkomstig artikel 20 onverlet.
4.
De lidstaten kunnen de vergunning voor de aanleg van
een directe lijn afhankelijk stellen van een weigering van
toegang tot het systeem op basis van — voorzover van toepassing — artikel 20, dan wel de start van een geschillenbeslechtingsprocedure overeenkomstig artikel 23.
5.
De lidstaten kunnen de vergunning voor een directe lijn
weigeren indien de verlening van een dergelijke vergunning de
bepalingen van artikel 3 zou doorkruisen. De weigering wordt
naar behoren met redenen omkleed.

Artikel 23
Regelgevende instanties
1.
De lidstaten wijzen één of meer bevoegde instanties met
de functie van regelgevende instantie aan. Deze instanties zijn
geheel onafhankelijk van de belangen van de elektriciteitssector.
Zij zijn via de toepassing van dit artikel ten minste verantwoor-

c) de tijd waarbinnen transmissie- en distributiebedrijven interconnecties realiseren en reparaties uitvoeren;
d) de publicatie door transmissie- en distributiesysteembeheerders van adequate informatie over interconnectoren,
netwerkgebruik en toewijzing van capaciteit aan belanghebbende partijen, rekening houdend met de noodzaak om
niet-geaggregeerde informatie vertrouwelijk te behandelen;
e) de daadwerkelijke ontvlechting van de boekhouding, zoals
bedoeld in artikel 19, ter voorkoming van kruissubsidies
tussen productie-, transmissie-, distributie- en leveringsactiviteiten;
f) de bepalingen, voorwaarden en tarieven voor de aansluiting
van nieuwe elektriciteitsproducenten, om te waarborgen dat
deze objectief, transparant en niet-discriminerend zijn,
waarbij zij met name volledig rekening houden met de
kosten en de voordelen van de verschillende technologieën
inzake duurzame energiebronnen, decentrale productie en
warmtekrachtkoppeling;
g) de mate waarin transmissie- en distributiesysteembeheerders
hun taken vervullen in overeenstemming met de artikelen 9
en 14;
h) het niveau van transparantie en concurrentie.
De overeenkomstig dit artikel aangewezen autoriteiten publiceren een jaarverslag over het resultaat van hun monitoringsactiviteiten zoals bedoeld onder a) tot en met h).
2. De regelgevende instanties zijn verantwoordelijk voor de
vaststelling of de aan de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of
vastleggen van de voorwaarden inzake:
a) de aansluiting op en de toegang tot nationale netwerken,
inclusief de transmissie- en distributietarieven. Deze tarieven
of methoden maken het mogelijk dat de noodzakelijke
investeringen in de netwerken op een zodanige wijze
worden uitgevoerd dat deze investeringen de levensvatbaarheid van de netwerken kunnen waarborgen;
b) de verstrekking van balanceringsdiensten.
3. Onverminderd lid 2 kunnen de lidstaten voorschrijven
dat de regelgevende instanties de tarieven of ten minste de in
dat lid bedoelde methoden alsook de in lid 4 bedoelde wijzigingen aan de relevante instantie in de lidstaat voorleggen met
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het oog op een formeel besluit. De relevante instantie is in een
dergelijk geval bevoegd om een door de regelgevende instantie
voorgelegd ontwerpbesluit hetzij goed te keuren hetzij af te
keuren. Deze tarieven, methoden of wijzigingen worden samen
met het besluit inzake de formele aanneming bekendgemaakt.
Elke formele afkeuring van een ontwerpbesluit wordt eveneens
bekendgemaakt, met inbegrip van de motivering ervan.

4.
De regelgevende instanties zijn bevoegd om zo nodig van
de beheerders van transmissie- en distributiesystemen te
verlangen dat zij de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde voorwaarden, tarieven, regels, mechanismen en methoden wijzigen
om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.

5.
Partijen die een klacht hebben tegen de beheerder van een
transmissie- of distributiesysteem over de in de leden 1, 2 en 4
bedoelde aangelegenheden, kunnen de klacht voorleggen aan
de regelgevende instantie die, fungerend als geschillenbeslechtingsinstantie, binnen twee maanden na ontvangst van de
klacht een beslissing neemt. Die periode kan met twee
maanden worden verlengd indien de regelgevende instantie
aanvullende informatie behoeft. Deze periode kan met instemming van de klager verder verlengd worden. Een dergelijke
beslissing heeft bindende kracht tenzij of totdat zij in beroep
wordt herroepen.

Wanneer een klacht betrekking heeft op aansluitingstarieven
voor grote nieuwe productiefaciliteiten, kan de periode van
twee maanden door de regelgevende instantie worden verlengd.
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In dit verslag wordt voorts ingegaan op de veranderende eigendomspatronen en worden tevens praktische maatregelen
vermeld die op nationaal niveau zijn getroffen om een
voldoende grote verscheidenheid aan marktdeelnemers te waarborgen, of concrete maatregelen om de interconnectie en de
mededinging te bevorderen. Vanaf 2010 presenteren de
bevoegde autoriteiten een dergelijk verslag om de twee jaar.
9. De lidstaten dragen er zorg voor dat passende maatregelen, waaronder bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedures in overeenstemming met hun nationale wetgeving, tegen
de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersonen worden
genomen wanneer de door deze richtlijn opgelegde vertrouwelijkheidsregels niet in acht zijn genomen.
10. In geval van een grensoverschrijdend geschil wordt het
geschil beslecht door de regelgevende instantie die rechtsmacht
heeft over de systeembeheerder die het gebruik van of de
toegang tot het systeem weigert.
11. Klachten en bezwaren zoals bedoeld in de leden 5 en 6
doen geen afbreuk aan de uitoefening van de beroepsmogelijkheden uit hoofde van het Gemeenschapsrecht en de nationale
wetgeving.
12. De nationale regelgevende instanties dragen bij tot de
ontwikkeling van de interne markt en gelijke mededingingsvoorwaarden door op transparante wijze met elkaar en met de
Commissie samen te werken.

HOOFDSTUK VIII

6.
Benadeelde partijen die gerechtigd zijn om bezwaar te
maken tegen een overeenkomstig lid 2, 3 of 4 genomen besluit
over de gehanteerde methoden of wanneer de regelgevende
instantie een raadplegingsplicht heeft met betrekking tot de
voorgestelde methoden kunnen binnen twee maanden of
binnen een door de betrokken lidstaat vastgelegde kortere
termijn na de bekendmaking van het besluit of voorstel voor
een besluit bezwaar maken met het oog op herziening. Een
dergelijk bezwaar heeft geen schorsende werking.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24
Beschermingsmaatregelen

7.
De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat
de regelgevende instanties in staat zijn om hun in de leden 1
tot en met 5 bedoelde taken doelmatig en onverwijld uit te
voeren.

Bij een plotselinge crisis op de energiemarkt of wanneer de
fysieke veiligheid van personen, de veiligheid of betrouwbaarheid van apparatuur of installaties of de systeemintegriteit
worden bedreigd, kan een lidstaat tijdelijk de nodige beschermingsmaatregelen treffen.

8.
De lidstaten voorzien in geschikte en doelmatige mechanismen voor regelgeving, controle en transparantie, teneinde
eventueel misbruik van een machtspositie, met name ten nadele
van de afnemers, en eventueel roofzuchtig marktgedrag te
voorkomen. Bij deze mechanismen moeten de bepalingen van
het Verdrag, en met name artikel 82, in acht worden genomen.

Die maatregelen moeten de werking van de interne markt zo
min mogelijk verstoren en mogen niet verder reiken dan strikt
noodzakelijk is om de plotseling gerezen moeilijkheden te
verhelpen.

Tot 2010 doen de bevoegde instanties van de lidstaten de
Commissie overeenkomstig het mededingingsrecht jaarlijks
uiterlijk op 31 juli een verslag toekomen over marktoverheersing en marktondermijnend en concurrentieverstorend gedrag.

De betrokken lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie
onverwijld van die maatregelen in kennis; de Commissie kan
besluiten dat de betrokken lidstaat de maatregelen dient aan te
passen of in te trekken, voorzover zij de concurrentie zodanig
verstoren en het handelsverkeer dermate ongunstig
beïnvloeden, dat dit strijdig is met het gemeenschappelijk
belang.
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Artikel 25
Toezicht op de invoer van elektriciteit
De lidstaten stellen de Commissie om de drie maanden in
kennis van de elektriciteitsinvoer in de vorm van fysieke
stromen uit derde landen gedurende het afgelopen kwartaal.
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Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving stelt de
Commissie een advies op over het verzoek van de betrokken
lidstaat en indien passend dient zij bij het Europees Parlement
en de Raad voorstellen in om de bepalingen in kwestie van de
richtlijn aan te passen. De Commissie kan in de voorstellen tot
wijziging van de richtlijn voorstellen de betrokken lidstaat vrij
te stellen van specifieke vereisten, op voorwaarde dat deze
lidstaat maatregelen ten uitvoer legt die even doeltreffend zijn.

Artikel 26

Artikel 28

Ontheffingen

Verslaglegging

1.
De lidstaten die na de inwerkingtreding van deze richtlijn
kunnen aantonen dat zich wezenlijke beheersproblemen voordoen voor hun kleine geïsoleerde netten, kunnen om ontheffingen vragen van de desbetreffende bepalingen van de hoofdstukken IV, V, VI en VII, alsmede, voor geïsoleerde microsystemen, hoofstuk III met het oog op het opknappen, verbeteren
en vergroten van de bestaande capaciteit. De Commissie kan
hun die ontheffingen verlenen. De Commissie stelt de lidstaten
van dergelijke verzoeken in kennis alvorens een besluit te
nemen, en houdt daarbij rekening met de eerbiediging van de
vertrouwelijkheid. Het besluit wordt in het Publicatieblad van de
Europese Unie gepubliceerd. Dit artikel is ook van toepassing op
Luxemburg.
2.
Een lidstaat die na de inwerkingtreding van deze richtlijn
om redenen van technische aard wezenlijke problemen heeft
met het openstellen van zijn markt voor bepaalde beperkte
groepen van de in artikel 21, lid 1, onder b), bedoelde niethuishoudelijke afnemers, kan om een ontheffing van deze bepaling vragen, die de Commissie hem kan verlenen voor een
periode van ten hoogste 18 maanden na de in artikel 30, lid 1,
bedoelde datum. De ontheffing eindigt in elk geval op de in
artikel 21, lid 1, onder c), genoemde datum.

Artikel 27
Herzieningsprocedure
Ingeval in het in artikel 28, lid 3, bedoelde verslag geconcludeerd wordt dat de Commissie, in het licht van de effectieve
wijze waarop de toegang tot het netwerk in een lidstaat geregeld is — en waar de toegang tot het netwerk dus volledig
effectief, niet-discriminerend en ongehinderd verloopt —, vaststelt dat bepaalde verplichtingen die uit hoofde van deze richtlijn op ondernemingen rusten (ook als het gaat om verplichtingen inzake juridische ontvlechting voor distributiesysteembeheerders), niet in verhouding staan tot het beoogde doel, mag
de lidstaat in kwestie de Commissie verzoeken van deze
verplichting te worden vrijgesteld.
De lidstaat stelt de Commissie onverwijld in kennis van het
verzoek en van alle informatie waaruit blijkt dat de in het
verslag getrokken conclusie — namelijk dat de effectieve
toegang tot het netwerk gewaarborgd is — geldig blijft.

1. De Commissie bewaakt en toetst de toepassing van deze
richtlijn en dient vóór het einde van het eerste jaar volgend op
de inwerkingtreding van deze richtlijn en vervolgens jaarlijks
een algemeen voortgangsverslag in bij het Europees Parlement
en de Raad. In het verslag komen ten minste de volgende
punten aan de orde:
a) de ervaring met en de vooruitgang bij de totstandbrenging
van een voltooide en volledig operationele interne markt
voor elektriciteit en de resterende knelpunten terzake, inclusief aspecten van marktdominantie, concentratie in de markt
en roofzuchtig marktgedrag of concurrentievervalsend
gedrag en het effect van deze aspecten op het vlak van
verstoring van de markt;
b) de mate waarin de voorschriften van deze richtlijn met
betrekking tot ontvlechting en tarifering hebben bijgedragen
tot het waarborgen van eerlijke en niet-discriminerende
toegang tot het elektriciteitssysteem in de Gemeenschap en
vergelijkbare concurrentieniveaus, alsook de economische,
sociale en milieugevolgen van de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor afnemers;
c) een onderzoek naar kwesties die te maken hebben met de
niveaus van de systeemcapaciteit en de leverings- en voorzieningszekerheid van elektriciteit in de Gemeenschap, met
name het bestaande en verwachte evenwicht tussen vraag
en aanbod, rekening houdend met de fysieke uitwisselingscapaciteit tussen gebieden;
d) er wordt bijzondere aandacht besteed aan maatregelen die
de lidstaten nemen om aan de piekvraag te voldoen en bij
het in gebreke blijven van één of meer leveranciers;
e) de uitvoering van de ontheffing krachtens artikel 15, lid 2,
met het oog op een mogelijke herziening van de drempel;
f) een algemene evaluatie van de vooruitgang op het gebied
van de bilaterale betrekkingen met derde landen die elektriciteit produceren en exporteren of transporteren, inclusief
de vorderingen terzake van marktintegratie, de sociale en
milieugevolgen van de elektriciteitshandel en toegang tot de
systemen van die derde landen;
g) mogelijke behoeften aan harmonisatie die niet samenhangen
met de bepalingen van deze richtlijn;

L 016/90

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

23.01.2004

h) de wijze waarop de lidstaten de voorschriften inzake
energie-etikettering van artikel 3, lid 6, uitgevoerd hebben
en de wijze waarop er rekening gehouden is met aanbevelingen van de Commissie op dit gebied.

— de mate waarin de afnemers metterdaad van leverancier
veranderen en heronderhandelen over tarieven;

Waar toepasselijk kan dit verslag aanbevelingen bevatten,
vooral voor de reikwijdte en de modaliteiten van de etiketteringsvoorschriften, waaronder bijvoorbeeld de wijze waarop
wordt verwezen naar bestaande referentiebronnen en de inhoud
van deze bronnen, met name met betrekking tot de wijze
waarop informatie over de gevolgen voor het milieu ten minste
wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen op een transparante, gemakkelijk toegankelijke en vergelijkbare manier in de
gehele Europese Unie beschikbaar kan worden gesteld, alsook
met betrekking tot de wijze waarop de in de lidstaten genomen
maatregelen ter controle op de nauwkeurigheid van de door de
leveranciers verstrekte informatie kan worden gestroomlijnd en
maatregelen om de negatieve effecten van marktdominantie en
-concentratie tegen te gaan.

— de ervaring opgedaan met de toepassing van de richtlijn
waar het gaat om de daadwerkelijke onafhankelijkheid van
systeembeheerders in verticaal geïntegreerde bedrijven,
alsmede op de vraag of naast operationele onafhankelijkheid en gescheiden boekhoudingen nog andere maatregelen
zijn ontwikkeld die gelijkwaardige resultaten opleveren als
juridische ontvlechting.

2.
Om de twee jaar bevat het in lid 1 bedoelde verslag ook
een analyse van de verschillende maatregelen die in de lidstaten
genomen zijn om aan de verplichtingen tot openbaredienstverlening te voldoen, tezamen met een onderzoek naar de doeltreffendheid van deze maatregelen en met name naar hun gevolgen
voor de mededinging op de elektriciteitsmarkt. Waar toepasselijk kan dit verslag aanbevelingen bevatten voor op nationaal
niveau te nemen maatregelen om een hoog peil van openbaredienstverlening te bereiken of maatregelen om marktafscherming te voorkomen.

— de ontwikkeling van de prijzen, inclusief de prijzen waartegen wordt geleverd, gerelateerd aan de mate van openstelling van de markt;

Indien nodig dient de Commissie voorstellen in bij het Europees Parlement en bij de Raad, met name om naleving van
hoge normen voor openbaredienstverlening te garanderen.
Indien nodig dient de Commissie voorstellen in bij het Europees Parlement en bij de Raad, met name om ervoor te zorgen
dat de distributiesysteembeheerders voor 1 juli 2007 volledig
en daadwerkelijk onafhankelijk zijn. Zo nodig hebben deze
voorstellen overeenkomstig het mededingingsrecht ook betrekking op maatregelen om problemen aan te pakken op het
terrein van marktdominantie, concentratie in de markt, roofzuchtig marktgedrag of concurrentievervalsend gedrag.

Artikel 29
Intrekking

3.
De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad
uiterlijk op 1 januari 2006 een gedetailleerd verslag voor over
de vorderingen in de totstandbrenging van de interne elektriciteitsmarkt. Het verslag zal met name aandacht besteden aan:

— niet-discriminerende toegang tot het systeem;

— doelmatige regulering;

— de ontwikkeling van interconnectie-infrastructuur en de
situatie op het gebied van de leverings- en voorzieningszekerheid in de Gemeenschap;

Richtlijn 90/547/EEG wordt ingetrokken met ingang van 1 juli
2004.
Richtlijn 96/92/EG wordt met ingang van 1 juli 2004 ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten
betreffende de termijnen voor omzetting en toepassing van
voornoemde richtlijn. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar deze richtlijn en moeten
gelezen worden overeenkomstig de concordantietabel in bijlage
B.

Artikel 30
Uitvoering

— de mate waarin kleine
voordeel hebben bij de
name wat de normen
universeledienstverlening

ondernemingen en huishoudens
openstelling van de markt, met
voor openbaredienstverlening en
betreft;

— de mate waarin de markten in de praktijk openstaan voor
daadwerkelijke mededinging, inclusief aspecten van marktdominantie, concentratie in de markt en roofzuchtig marktgedrag of concurrentievervalsend gedrag;

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 2004
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
2. De lidstaten mogen de toepassing van artikel 15, lid 1,
opschorten tot en met 1 juli 2007, onverminderd de vereisten
zoals bedoeld in artikel 15, lid 2.
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3.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 31

L 016/91
Artikel 32
Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2003.

Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

A. TSOCHATZOPOULOS

L 016/92

NL
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BIJLAGE A
Voorschriften inzake consumentenbescherming
Onverminderd de communautaire voorschriften inzake consumentenbescherming, met name Richtlijn 97/7/EG (1) en
Richtlijn 93/13/EG van de Raad (2), houden de in artikel 3 bedoelde maatregelen in dat ervoor wordt gezorgd dat de
afnemers:
a) recht hebben op een contract met hun elektriciteitsleverancier waarin zijn opgenomen:
— de identiteit en het adres van de leverancier;
— de geleverde diensten, de aangeboden kwaliteitsniveaus van de diensten en de benodigde tijd voor de eerste
aansluiting;
— in voorkomend geval, de aangeboden soorten onderhoudsdiensten;
— de wijze waarop de meest recente informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten kan worden
verkregen;
— de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract,
het bestaan van een recht op opzegging;
— alle vergoedingen en terugbetalingsregelingen die gelden indien de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten
niet worden gehaald, en
— de methode voor het inleiden van procedures voor de beslechting van geschillen overeenkomstig punt f).
De contractuele voorwaarden zijn eerlijk en vooraf bekend. In ieder geval wordt deze informatie voorafgaand aan de
ondertekening of bevestiging van het contract verstrekt. Indien contracten door middel van tussenpersonen worden
gesloten, wordt bovengenoemde informatie eveneens voorafgaand aan de ondertekening van het contract verstrekt;
b) op toereikende wijze in kennis worden gesteld van ieder voornemen om de contractvoorwaarden te wijzigen en op
de hoogte worden gesteld van hun recht op opzegging wanneer zij van een dergelijk voornemen in kennis worden
gesteld. Dienstverleners stellen hun abonnees rechtstreeks in kennis van tariefstijgingen en doen dit binnen een redelijke termijn die een normale factureringsperiode na het invoeren van de stijging niet overschrijdt. De lidstaten zorgen
ervoor dat afnemers de mogelijkheid krijgen contracten op te zeggen indien zij de hun door de elektriciteitsleverancier aangemelde nieuwe voorwaarden niet aanvaarden;
c) transparante informatie ontvangen over geldende prijzen en tarieven en over standaardvoorwaarden met betrekking
tot de toegang tot en het gebruik van elektriciteitsdiensten;
d) een ruime keuze van betalingswijzen wordt geboden. Ieder verschil in voorwaarden komt overeen met de kosten die
de verschillende betalingswijzen voor de leverancier meebrengen. De algemene voorwaarden van de contracten
dienen eerlijk en transparant te zijn. Zij zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal. Afnemers worden beschermd
tegen oneerlijke of misleidende verkoopmethoden;
e) geen kosten in rekening worden gebracht indien zij van leverancier veranderen;
f) transparante, eenvoudige en goedkope procedures ter beschikking krijgen voor het afhandelen van hun klachten.
Door middel van dergelijke procedures moeten geschillen billijk en snel kunnen worden beslecht, zo nodig via een
systeem van terugbetaling en/of vergoeding. Hierbij dienen zoveel mogelijk de beginselen van Aanbeveling 98/257/
EG van de Commissie (3) te worden gevolgd;
g) die toegang hebben tot de universeledienstverlening overeenkomstig de op grond van artikel 3, lid 3, door de
lidstaten aangenomen bepalingen, in kennis worden gesteld van hun rechten in verband met universele dienstverlening.

(1) PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.
(2) PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
(3) PB L 115 van 17.4.1998, blz. 31.
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BIJLAGE B
Concordantietabel
Richtlijn 96/92/EG

Deze richtlijn

Artikel 1

Art 1

Werkingssfeer

Artikel 2

Art 2

Definities

Artikel 3 en artikel 10, lid 1

Art 3

Openbaredienstverplichting en bescherming van de afnemer

—

Art 4

Monitoren van de leverings- en voorzieningszekerheid

Artikel 7, lid 2

Art 5

Technische voorschriften

Artikelen 4 en 5

Art 6

Vergunningsprocedure voor nieuwe capaciteit

Artikelen 4 en 6

Art 7

Aanbestedingsprocedure voor nieuwe capaciteit

Artikel 7, lid 1

Art 8

Aanwijzing van transmissiesysteembeheerders

Artikel 7, lid 3 — lid 5

Art 9

Taken van transmissiesysteembeheerders

Artikel 7, lid 6

Art 10

Ontvlechting van transmissiesysteembeheerders

Artikel 8

Art 11

Inschakelen en balanceren

Artikel 9

Art 12

Vertrouwelijkheid voor transmissiesysteembeheerders

Artikel 10, leden 2 en 3

Art 13

Aanwijzing van distributiesysteembeheerders

Artikel 11

Art 14

Taken van distributiesysteembeheerders

—

Art 15

Ontvlechting van distributiesysteembeheerders

Artikel 12

Art 16

Vertrouwelijkheid voor distributiesysteembeheerders

—

Art 17

Gecombineerde beheerder

Artikel 13

Art 18

Recht op inzage van de boekhouding

Artikel 14

Art 19

Ontvlechting van de boekhouding

Artikel 15-18

Art 20

Toegang van derden

Artikel 19

Art 21

Openstelling van de markt en wederkerigheid

Artikel 21

Art 22

Directe lijnen

Artikel 20, leden 3 en 4, en artikel 22

Art 23

Regelgevende instanties

Artikel 23

Art 24

Beschermingsmaatregelen

—

Art 25

Toezicht op de invoer van elektriciteit

Artikel 24

Art 26

Ontheffingen

—

Art 27

Herzieningsprocedure

Artikelen 25 en 26

Art 28

Verslaglegging

—

Art 29

Intrekking

Artikel 27

Art 30

Uitvoering

Artikel 28

Art 31

Inwerkingtreding

Artikel 29

Art 32

Adressaten

Bijlage A

Voorschriften inzake consumentenbescherming”

L 016/93

L 16/94
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Rectificatie van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG
(Publicatieblad van de Europese Unie L 176 van 15 juli 2003)
Op bladzijde 66, artikel 15, onder c)
in plaats van: „c) de distributiesysteembeheerder beschikt over effectieve bevoegdheden om onafhankelijk van het geïntegreerde gasbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de exploitatie,
het onderhoud of de ontwikkeling van het netwerk. Dit vormt geen beletsel voor passende coördinatieregelingen die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de moedermaatschappij op economisch
toezicht en beheerstoezicht met betrekking tot het rendement, zoals indirect geregeld krachtens artikel
23, lid 2, in een dochtermaatschappij beschermd worden. Dit houdt niet in dat de moedermaatschappij
instructies kan geven betreffende de dagelijkse bedrijfsvoering, noch betreffende afzonderlijke beslissingen over de aanleg of de verbetering van de distributielijnen die niet verder gaan dan de voorwaarden van het goedgekeurd financieel plan, of elk equivalent instrument;”,
te lezen:
„c) de gecombineerd-systeembeheerder beschikt over effectieve bevoegdheden om onafhankelijk van het
geïntegreerde gasbedrijf besluiten te nemen met betrekking tot de activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud of de ontwikkeling van het netwerk. Dit vormt geen beletsel voor passende
coördinatieregelingen die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de moedermaatschappij op economisch toezicht en beheerstoezicht met betrekking tot het rendement, zoals indirect geregeld krachtens
artikel 23, lid 2, in een dochtermaatschappij beschermd worden. Dit houdt niet in dat de moedermaatschappij instructies kan geven betreffende de dagelijkse bedrijfsvoering, noch betreffende afzonderlijke
beslissingen over de aanleg of de verbetering van de transmissie- en distributielijnen die niet verder
gaan dan de voorwaarden van het goedgekeurd financieel plan, of elk equivalent instrument;”.
Op bladzijde 70, artikel 25, lid 1, inleidende zin, in fine
in plaats van: „... en doeltreffende marktwerking, dit door monitoring van in het bijzonder:”,
te lezen:
„... en doeltreffende marktwerking, en het monitoren van in het bijzonder:”.
Op bladzijde 70, artikel 25, lid 1, onder c)
in plaats van: „... interconnecties tot stand brengen...”,
te lezen:
„... verbindingen tot stand brengen...”.
Op bladzijde 70, artikel 25, lid 2, onder a)
in plaats van: „a) aansluiting op en toegang tot nationale netwerken, inclusief de tarieven inzake transmissie en distributie. Deze tarieven of methoden maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de
netwerken zodanig worden uitgevoerd dat zij de rentabiliteit van de netwerken waarborgen;”,
te lezen:
„a) aansluiting op en toegang tot nationale netwerken, inclusief de tarieven inzake transmissie en distributie en de voorwaarden en tarieven voor toegang tot LNG-installaties. Deze tarieven of methoden
maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de netwerken en de LNG-installaties zodanig
worden uitgevoerd dat zij de rentabiliteit van de netwerken en de LNG-installaties waarborgen;”.
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