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VERORDENING (EG) Nr. 352/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 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), 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 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz.
17).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 27 februari 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

95,6
44,4
108,5
82,8

0707 00 05

052
068
204
999

158,2
87,4
46,1
97,2

0709 10 00

220
999

68,9
68,9

0709 90 70

052
204
999

99,1
55,7
77,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

69,6
47,8
52,3
49,1
41,8
61,8
53,7

0805 20 10

204
999

93,7
93,7

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

052
204
220
400
464
528
600
624
999

84,1
103,4
88,5
55,6
76,4
107,6
80,7
77,6
84,2

0805 50 10

052
400
999

72,0
36,4
54,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

35,9
133,3
109,9
96,5
95,0
122,0
79,2
93,0
79,4
93,8

0808 20 50

060
388
508
512
528
720
999

65,7
79,8
69,3
81,9
85,6
42,5
70,8

1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 353/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 136e bijzondere
inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare
inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrijving
geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 10,

(2)

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

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij openbare inschrijving verkopen de interventiebureaus
bepaalde hoeveelheden boter uit interventievoorraden
die in hun bezit zijn, en kennen steun toe voor room,
boter en boterconcentraat, een en ander overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15
december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen
verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room,
boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van
banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (2). In artikel 18 van die verordening is bepaald
dat, rekening houdend met de voor elke bijzondere
inschrijving ontvangen offertes, een minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de steun
voor room, boter en boterconcentraat worden vastgesteld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 136e bijzondere inschrijving in het kader van de
permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2571/97, worden de minimumverkoopprijzen
voor boter uit interventievoorraden alsmede de bedragen van
de verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de
tabel in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van
3.2.2004, blz. 6).
(2) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 186/2004 (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen
voor boter die gelden voor de 136e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/
97 bedoelde permanente openbare inschrijving
(in EUR/100 kg)
Formule

A
Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

In ongewijzigde
staat

—

215

—

—

Concentraat

—

—

—

—

In ongewijzigde
staat

—

129

—

—

Concentraat

—

—

—

—

Verwerkingsmethode

Minimumverkoopprijs

Boter ≥ 82 %

Verwerkingszekerheid

B
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VERORDENING (EG) Nr. 354/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die
gelden voor de 136e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97
bedoelde permanente openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

steld, die kunnen worden gedifferentieerd volgens de
bestemming, het vetgehalte van de boter en de verwerkingsmethode, of wordt besloten aan de inschrijving
geen gevolg te geven. De bedragen van de verwerkingszekerheden moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij openbare inschrijving verkopen de interventiebureaus
bepaalde hoeveelheden boter uit interventievoorraden
die in hun bezit zijn, en kennen steun toe voor room,
boter en boterconcentraat, een en ander overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15
december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen
verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room,
boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van
banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (2). In artikel 18 van die verordening is bepaald
dat, rekening houdend met de voor elke bijzondere
inschrijving ontvangen offertes, een minimumverkoopprijs voor boter en een maximumbedrag van de steun
voor room, boter en boterconcentraat worden vastge-

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 136e bijzondere inschrijving in het kader van de
permanente openbare inschrijving zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2571/97, worden de maximumbedragen van de
steun alsmede de bedragen van de verwerkingszekerheden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van
3.2.2004, blz. 6).
(2) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 186/2004.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de maximumbedragen van de
steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 136e bijzondere inschrijving in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving
(in EUR/100 kg)
Formule
Verwerkingsmethode

Maximumbedrag van de
steun

Verwerkingszekerheid

A
Met
verklikstoffen

B
Zonder
verklikstoffen

Met
verklikstoffen

Zonder
verklikstoffen

Boter ≥ 82 %

79

75

79

71

Boter < 82 %

77

72

—

—

Boterconcentraat

98

91

97

89

Room

—

—

34

31

Boter

87

—

87

—

108

—

107

—

—

—

37

—

Boterconcentraat
Room
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VERORDENING (EG) Nr. 355/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 89e inschrijving in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van
de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999
van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen
op de markt voor boter en room (2), is bepaald dat, rekening houdende met de voor elke inschrijving ontvangen
offertes, op basis van de geldende interventieprijs een
maximumaankoopprijs wordt vastgesteld of kan worden
besloten geen gevolg te geven aan de inschrijving.

(2)

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

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 89e inschrijving die wordt gehouden in het kader van
Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termijn voor
de indiening van de offertes op 24 februari 2004 is verstreken,
wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op 295,38 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van
3.2.2004, blz. 6).
(2) PB L 333 van 24.12.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 359/2003 (PB L 53 van 28.2.2003, blz.
17).
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VERORDENING (EG) Nr. 356/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 308e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

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

(3)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name
op artikel 10,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 429/90 van de
Commissie van 20 februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de
Gemeenschap (2), houden de interventiebureaus een
permanente verkoop bij inschrijving voor de toekenning
van steun voor boterconcentraat. In artikel 6 van die
verordening is bepaald dat, rekening houdend met de
voor elke bijzondere inschrijving ontvangen offertes,
voor boterconcentraat met een botervetgehalte van ten
minste 96 % een maximumbedrag voor de steun wordt
vastgesteld of wordt besloten om aan de inschrijving
geen gevolg te geven. De bestemmingszekerheid moet
dienovereenkomstig worden vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de 308e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in
het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als
bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 worden het maximumbedrag van de steun en de bestemmingszekerheid als volgt
vastgesteld:
— maximumbedrag van de steun:
— bestemmingszekerheid:

97 EUR/100 kg,
107 EUR/100 kg.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van
3.2.2004, blz. 6).
(2) PB L 45 van 21.2.1990, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 124/1999 (PB L 16 van 21.1.1999, blz. 19).
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VERORDENING (EG) Nr. 357/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie
van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van
de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (2),
en met name op artikel 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 is
bepaald dat de Commissie de aankoop via openbare
inschrijving in een lidstaat opent, respectievelijk schorst,
zodra is geconstateerd dat de marktprijs daar gedurende
twee opeenvolgende weken beneden, respectievelijk op
of boven, 92 % van de interventieprijs ligt.

(2)

De meest recente lijst van lidstaten waar de interventie
wordt geschorst, is vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
176/2004 van de Commissie (3). Deze lijst moet worden
aangepast om rekening te houden met de nieuwe marktprijzen die door België en Luxemburg zijn meegedeeld
op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2771/
1999. Duidelijkheidshalve moet de lijst worden
vervangen en Verordening (EG) nr. 212/2004 worden
ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999
bedoelde aankopen van boter bij inschrijving worden in Denemarken, Griekenland, Nederland, Oostenrijk, Finland en het
Verenigd Koninkrijk geschorst.
Artikel 2
Verordening (EG) nr. 212/2004 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van
3.2.2004, blz. 6).
(2) PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 359/2003 (PB L 53 van 28.2.2003, blz.
17).

(3) PB L 36 van 7.2.2004, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 358/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

eerste van iedere maand beginnen. De productierestitutie
kan tussentijds worden gewijzigd bij een belangrijke
wijziging van de communautaire suikerprijs en/of de
wereldmarktprijs voor suiker. Toepassing van de
genoemde bepalingen leidt ertoe de productierestitutie
voor de in artikel 1 vermelde periode vast te stellen op
het eveneens in dat artikel vermelde niveau.

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 gemeeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 7, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1260/2001 kan worden besloten om restituties bij de
productie te verlenen voor de in artikel 1, lid 1, onder a)
en f), genoemde producten, voor de onder d) van
hetzelfde lid genoemde stropen, en voor chemisch
zuivere fructose (levulose) van GN-code 1702 50 00 als
tussenproduct, die zich in een van de in artikel 23, lid 2,
van het Verdrag bedoelde situaties bevinden en worden
gebruikt bij de vervaardiging van bepaalde producten
van de chemische industrie.

(2)

In 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 (2), zijn de regels vastgesteld voor de
vaststelling van de productierestituties en zijn de chemische producten aangegeven waarvoor een productierestitutie voor de gebruikte basisproducten kan worden
verleend. In de artikelen 5, 6 en 7 van Verordening (EG)
nr. 1265/2001 is bepaald dat de productierestitutie voor
ruwe suiker, sacharosestroop en isoglucose in ongewijzigde staat, volgens voor elk van die basisproducten
geldende voorschriften, wordt afgeleid van de productierestitutie voor witte suiker.

(3)

In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 is
bepaald dat de productierestitutie voor witte suiker
maandelijks wordt vastgesteld voor perioden die op de

(4)

De gewijzigde definities van witte en ruwe suiker die zijn
vastgesteld in artikel 1, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1260/2001, brengen met zich mee dat
gearomatiseerde suiker of suiker waaraan kleurstoffen of
andere stoffen zijn toegevoegd niet meer onder die definities vallen en bijgevolg die producten als „andere
suiker” moeten worden beschouwd. Volgens artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1265/2001 geven deze
producten echter als basisproduct recht op de productierestitutie. Daarom moet voor de bepaling van de productierestitutie voor deze producten een berekeningsmethode worden vastgesteld die wordt gebaseerd op het
sacharosegehalte van de betrokken producten.

(5)

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 in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1265/2001 bedoelde
productierestitutie voor witte suiker wordt vastgesteld op
46,511 EUR/100 kg netto.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 16).
2
( ) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 63.
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VERORDENING (EG) Nr. 359/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van voor Verordening (EG) nr. 2125/95 geldende overgangsmaatregelen in verband
met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije,
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder:
1. „de huidige lidstaten” verstaan de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004;
2. „de nieuwe lidstaten” verstaan de Tsjechische Republiek,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije.

Artikel 2
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Overgangsmaatregelen moeten worden vastgesteld om
importeurs in de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus,
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en
Slowakije (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) in staat
te stellen gebruik te maken van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2125/95 van de Commissie van 6
september 1995 betreffende de opening en de wijze van
beheer van tariefcontingenten voor conserven van
paddestoelen van het geslacht Agaricus (1).
Voor het jaar 2004 moeten voorschriften worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat vanaf de toetredingsdatum
onderscheid wordt gemaakt tussen traditionele importeurs en nieuwe importeurs in de zin van artikel 4, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 2125/95, enerzijds, en traditionele importeurs en nieuwe importeurs in de nieuwe
lidstaten, anderzijds.
Om een correct gebruik van de contingenten te waarborgen en het traditionele importeurs in de nieuwe
lidstaten mogelijk te maken in het jaar 2004 aanvragen
voor voldoende hoeveelheden in te dienen, moeten voor
het jaar 2004 voorschriften worden vastgesteld om de
hoeveelheid aan te passen waarop door traditionele
importeurs in de nieuwe lidstaten ingediende certificaataanvragen betrekking mogen hebben.

In afwijking van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EG)
nr. 2125/95 wordt voor het jaar 2004 en alleen in de nieuwe
lidstaten onder „traditionele importeurs” verstaan importeurs
die kunnen bewijzen dat zij:
a) in ten minste twee van de drie kalenderjaren vóór 2004
producten als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 2125/95 hebben ingevoerd uit andere oorsprongslanden dan de nieuwe lidstaten of de huidige lidstaten;
b) voorts in het jaar 2003 ten minste 100 t verwerkte
producten op basis van groenten en fruit als bedoeld in
artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de
Raad (2) hebben ingevoerd en/of uitgevoerd.
De invoer moet hebben plaatsgevonden in de nieuwe lidstaat
waar de betrokken importeur is gevestigd of zijn hoofdkantoor
heeft, en de uitvoer moet andere bestemmingen hebben gehad
dan de nieuwe lidstaten of de huidige lidstaten.

Artikel 3

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

In afwijking van artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EG)
nr. 2125/95 wordt voor het jaar 2004 en alleen in de nieuwe
lidstaten onder „nieuwe importeurs” verstaan geen traditionele
importeurs in de zin van artikel 2 van de onderhavige verordening zijnde economische subjecten, natuurlijke of rechtspersonen, individueel of in groepsverband, die kunnen bewijzen
dat zij in elk van de twee kalenderjaren vóór 2004 ten minste
50 t verwerkte producten op basis van groenten en fruit als
bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96
hebben ingevoerd uit andere oorsprongslanden dan de nieuwe
lidstaten of de huidige lidstaten en/of hebben uitgevoerd.

(1) PB L 212 van 7.9.1995, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1142/2003 (PB L 160 van 28.6.2003, blz.
39).

(2) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1239/2001 (PB L 171 van 26.6.2001, blz.
1).

(4)
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De invoer moet hebben plaatsgevonden in de nieuwe lidstaat
waar de betrokken importeur is gevestigd of zijn hoofdkantoor
heeft, en de uitvoer moet andere bestemmingen hebben gehad
dan de nieuwe lidstaten of de huidige lidstaten.
Artikel 4
1.
In afwijking van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2125/95 mogen de certificaataanvragen die in mei 2004 door
de traditionele importeurs van de nieuwe lidstaten worden
ingediend, betrekking hebben op ten hoogste 65 % van de
gemiddelde jaarlijkse invoer in de betrokken lidstaat van
oorsprong uit andere landen dan de huidige lidstaten, Polen,
Bulgarije en Roemenië in de voorafgaande drie kalenderjaren.

28.2.2004

2. In afwijking van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr.
2125/95 mogen de certificaataanvragen die in mei 2004 door
de nieuwe importeurs van de nieuwe lidstaten worden ingediend, betrekking hebben op ten hoogste 8 % van de overeenkomstig artikel 3 van de onderhavige verordening toegewezen
hoeveelheid.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004 onder
voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland,
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en
Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

28.2.2004
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VERORDENING (EG) Nr. 360/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoeren uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 33,
lid 12,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De economische marktomstandigheden bij de uitvoer
van rundvlees zijn zeer uiteenlopend en het geregeld
sluiten van bilaterale overeenkomsten leidt tot een nog
grotere differentiëring van de voorwaarden voor het
verlenen van uitvoerrestituties voor producten van deze
sector. Om het gestelde doel inzake de aanpassing van
de methode voor de toewijzing van de hoeveelheden die
met restitutie kunnen worden uitgevoerd, en inzake de
doeltreffende aanwending van de beschikbare middelen,
zoals bedoeld in artikel 33, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1254/1999, te kunnen bereiken, moeten de in artikel
10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1445/95 van de
Commissie (2) vastgestelde omstandigheden op grond
waarvan de Commissie maatregelen kan nemen om het
indienen van verdere aanvragen van of het afgeven van
uitvoercertificaten te beperken in de bezinningsperiode
na het indienen van de aanvragen, worden uitgebreid.
Voorts moet worden bepaald dat de maatregelen kunnen
worden vastgesteld per bestemming of groep van
bestemmingen.
Gezien de mate waarin gebruik is gemaakt van de
bijzondere regeling voor de uitvoer naar de Verenigde
Staten, die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2973/
79 van de Commissie van 21 december 1979 houdende
uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake het
verlenen van bijstand bij uitvoer van producten van de
sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling
geldt bij invoer in een derde land (3), en om onnodig
administratief werk te vermijden, moet het overdragen
van de tijdens het kwartaal niet gebruikte hoeveelheden
in het kader van deze regeling, zoals bedoeld in artikel
12, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1445/95, worden
afgeschaft.

(3)

Verordening (EG) nr. 1445/95 moet derhalve worden
gewijzigd.

(4)

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

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003,
blz. 1).
2
( ) PB L 143 van 27.6.1995, blz. 35. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 852/2003 (PB L 123 van 17.5.2003, blz.
9).
(3) PB L 336 van 29.12.1979, blz. 44. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 3434/87 (PB L 327 van 18.11.1987, blz.
7).

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1445/95 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
a) Lid 2 wordt vervangen door:
„2.
Als de afgifte van uitvoercertificaten zou leiden of
dreigen te leiden tot overschrijding van de beschikbare
begrotingskredieten of tot uitputting van de maximumhoeveelheden die in de betrokken periode met restitutie
kunnen worden uitgevoerd, met inachtneming van de in
artikel 33, lid 11, van Verordening (EG) nr. 1254/1999
bedoelde maxima, dan wel tot gevolg zou hebben dat de
continuïteit van de uitvoer in de rest van de betrokken
periode niet meer kan worden gegarandeerd, kan de
Commissie:
a) een uniform percentage van aanvaarding van de
gevraagde hoeveelheden vaststellen,
b) aanvragen waarvoor nog geen uitvoercertificaten zijn
toegekend, afwijzen,
c) de indiening van aanvragen van uitvoercertificaten
gedurende maximaal vijf werkdagen schorsen, met
mogelijkheid van een langere, volgens de procedure
van artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1254/1999
vastgestelde schorsing.
In het in de eerste alinea, onder c), bedoelde geval zijn de
tijdens de schorsingsperiode ingediende aanvragen van
uitvoercertificaten niet ontvankelijk.
De in de eerste alinea vastgestelde maatregelen kunnen
worden vastgesteld per of gedifferentieerd naar productcategorie, bestemming of groep van bestemmingen.”;
b) het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:
„2 bis. De in lid 2 vastgestelde maatregelen kunnen
ook worden vastgesteld wanneer de aanvragen van
uitvoercertificaten betrekking hebben op hoeveelheden
die de normale afzet voor een bestemming of een groep
van bestemmingen overschrijden of dreigen te overschrijden, en wanneer afgifte van de gevraagde certificaten een risico inhoudt van speculatie, van vervalsing
van de concurrentie tussen handelaren of van verstoring
van het betrokken handelsverkeer of van de communautaire markt.”;
2. Artikel 12, lid 8, wordt vervangen door:
„8.
Indien de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn
aangevraagd, de beschikbare hoeveelheden overschrijden,
stelt de Commissie een uniform aanvaardingspercentage vast
voor de aangevraagde hoeveelheden.”.
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Deze verordening treedt in werking op de derde 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, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

28.2.2004
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VERORDENING (EG) Nr. 361/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2497/96 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

917/EG vastgestelde totale hoeveelheden te wijzigen.
Voorts moeten de uitvoeringsbepalingen worden aangepast met betrekking tot de termijn voor het indienen van
aanvragen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Besluit 2003/917/EG van de Raad van 22 december
2003 inzake de sluiting van een overeenkomst in de vorm van
een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de staat
Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge
handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2
bij de Associatieovereenkomst EG-Israël (1), en met name op
artikel 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bij Besluit 2003/917/EG is voorzien in een grotere liberalisering van de handel in landbouwproducten in het
kader van de Associatieovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en Israël, worden de Protocollen nrs. 1 en
2 bij de Associatieovereenkomst vervangen en worden
met name de concessies voor de handel in slachtpluimvee uitgebreid.
Om rekening te houden met de uitbreiding van de
concessies voor de handel in slachtpluimvee in het kader
van de bij Besluit 2003/917/EG goedgekeurde Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en
Israël, moet Verordening (EG) nr. 2497/96 van de
Commissie (2) worden gewijzigd.
Besluit 2003/917/EG is pas op de laatste dag van
december 2003 bekendgemaakt, waardoor de marktdeelnemers niet binnen de normale bij Verordening (EG) nr.
2497/96 vastgestelde aanvraagperiode een aanvraag
voor de met ingang van 1 januari 2004 geldende nieuwe
invoerconcessies hebben kunnen indienen; de periode
voor het aanvragen van certificaten in het kader van de
nieuwe concessies moet worden verplaatst naar maart
2004.
Na de toetreding, op 1 mei 2004, van de Tsjechische
Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese
Unie moeten deze landen onder dezelfde voorwaarden
als die welke gelden voor de huidige lidstaten, in
aanmerking kunnen komen voor de in Verordening (EG)
nr. 2497/96 bedoelde tariefcontingenten voor de sector
slachtpluimvee. Daarom moet de marktdeelnemers van
die landen de mogelijkheid worden gegeven om vanaf de
toetreding onverkort gebruik te maken van die contingenten.
Om te voorkomen dat de markt vóór en na 1 mei 2004
wordt verstoord, moeten de handelsperioden voor 2004
worden gewijzigd, zonder evenwel de bij Besluit 2003/

(1) PB L 346 van 31.12.2003, blz. 65.
(2) PB L 338 van 28.12.1996, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1043/2001 (PB L 145 van 31.5.2001, blz.
24).

(6)

De periodes voor het aanvragen van certificaten in het
kader van de nieuwe invoerconcessies voor de periodes
van 1 januari tot en met 31 maart 2004 en van 1 tot en
met 30 april 2004 vallen samen en ter wille van de
eenvoud moeten de hoeveelheden voor die periodes
worden samengevoegd.

(7)

Verordening (EG) nr. 2497/96 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2497/96 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1 wordt de eerste alinea vervangen door:
„Voor alle invoer in de Gemeenschap in het kader van
Protocol nr. 1 bij de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en Israël van producten van groep
IL1 en groep IL2 zoals omschreven in bijlage I bij deze
verordening, moet een invoercertificaat worden overgelegd.”
2. De volgende alinea wordt toegevoegd aan artikel 2:
„In 2004 worden de in artikel 1 bedoelde contingenten
evenwel als volgt verdeeld:
— 33 % in de periode van 1 januari tot en met 30 april,
— 17 % in de periode van 1 mei tot en met 30 juni,
— 25 % in de periode van 1 juli tot en met 30 september,
— 25 % in de periode van 1 oktober tot en met 31
december.”.
3. De volgende alinea wordt toegevoegd aan artikel 4, lid 1:
„Voor de periodes van 1 januari tot en met 30 april 2004
en van 1 mei tot en met 30 juni 2004 mogen de aanvragen
de eerste zeven dagen van maart, respectievelijk mei 2004
worden ingediend.”.
4. Bijlage I wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze
verordening.
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE I

Groep

IL1

IL2

Volgnummer

09.4092

09.4091

GN-code

Omschrijving (1)

0207 25

Kalkoenen, niet in stukken
gesneden, bevroren

0207 27 10

Delen van kalkoenen, zonder
been, bevroren

0207 27 30/40/
50/60/70

Delen van kalkoenen, met
been, bevroren

ex 0207 32

Vlees van eenden en van
ganzen, niet in stukken
gesneden, vers of gekoeld

ex 0207 33

Vlees van eenden en van
ganzen, niet in stukken
gesneden, bevroren

ex 0207 35

Ander vlees en eetbare slachtafvallen van eenden en van
ganzen, vers of gekoeld

ex 0207 36

Ander vlees en eetbare slachtafvallen van eenden en van
ganzen, bevroren

Verlaging
van het
douanerecht
meestbegun1.1.-31.12.
stigde
2004
natie (2)
%

Tariefcontingent
(in ton)

1.1.-31.12.
2005

1.1.-31.12.
2006

1.1.-31.12.
2007

Volgende
jaren

100

1 442,0

1 484,0

1 526,0

1 568,0

1 568,0

100

515,0

530,0

545,0

560,0

560,0

(1) Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te
hebben, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Wanneer „ex” GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbij
horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.
2
( ) De vermindering van het recht geldt voor „ad valorem” douanerechten en in het geval van code 0207 eveneens voor specifieke douanerechten.”
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VERORDENING (EG) Nr. 362/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
houdende opening van een preferentieel tariefcontingent voor de invoer van ruwe rietsuiker van
oorsprong uit de ACS-staten met het oog op de voorziening van de raffinaderijen in de periode
van 1 maart tot en met 30 juni 2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Aangezien de productieramingen voor ruwe rietsuiker
beschikbaar zijn voor het verkoopseizoen 2003/2004, is
het dienstig een contingent te openen voor het tweede
deel van het verkoopseizoen.

(6)

Gelet op de veronderstelde maximale raffinagebehoeften
per lidstaat en de volgens de voorzieningsbalans ontbrekende hoeveelheden, is het dienstig voor elke raffinerende lidstaat een hoeveelheid vast te stellen die mag
worden ingevoerd in de periode van 1 maart tot en met
30 juni 2004.

(7)

Bij de Akte van Toetreding van 2003 wordt Slovenië, in
artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/2001, toegevoegd aan de landen waarvoor de maximale voorzieningsbehoeften worden vastgesteld per verkoopseizoen.
Aangezien de behoefte van Slovenië voor de maanden
mei en juni 2004 in het verkoopseizoen 2003 en 2004
vallen, is die behoefte bij artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 60/2004 van de Commissie (5) met ingang van de
toetreding vastgesteld op 3 264 t. In verband met deze
tamelijk geringe hoeveelheid en omdat de toepassingsperiode tamelijk kort is, moeten bijzondere voorschriften
worden vastgesteld met betrekking tot het afgeven en de
geldigheidsduur van invoercertificaten, en met betrekking tot de raffinageperiode.

(8)

Verordening (EG) nr. 1159/2003 van de Commissie van
30 juni 2003 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen
2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rietsuiker in het
kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële
overeenkomsten en tot wijziging van de Verordeningen
(EG) nr. 1464/95 en (EG) nr. 779/96 (6) moet van
toepassing zijn op het nieuwe contingent.

(9)

Om te voorkomen dat de voorziening wordt onderbroken, moet worden bepaald dat, voor uit hoofde van
Verordening (EG) nr. 1115/2003 in te voeren hoeveelheden waarvoor geen certificaten zijn aangevraagd vóór
1 maart 2004, de betrokken lidstaten de desbetreffende
certificaten mogen afgeven na die datum in de loop van
het verkoopseizoen 2003/2004.

(10)

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), en met name op artikel 39, lid
6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001
is bepaald dat, met het oog op een adequate voorziening
van de raffinaderijen in de Gemeenschap, tijdens de
verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006
een bijzonder, verlaagd recht wordt toegepast bij invoer
van ruwe rietsuiker van oorsprong uit staten waarmee
de Gemeenschap preferentiële handelsovereenkomsten
heeft gesloten. Tot nu toe heeft de Gemeenschap bij
Besluit 2001/870/EG van de Raad (2) dergelijke overeenkomsten gesloten met enerzijds de staten in Afrika, het
Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-staten) die
vermeld zijn in Protocol nr. 3 betreffende ACS-suiker dat
hoort bij bijlage V bij de Partnerschapovereenkomst
ACS-EG (3), en anderzijds de Republiek India.
In de bij Besluit 2001/870/EG gesloten overeenkomsten
in de vorm van een briefwisseling is bepaald dat de raffinadeurs een minimumaankoopprijs moeten betalen die
gelijk is aan de gegarandeerde prijs voor ruwe suiker,
verminderd met de voor het betrokken verkoopseizoen
vastgestelde aanpassingssteun. Bijgevolg moet deze minimumprijs worden vastgesteld, met inachtneming van de
voor het verkoopseizoen 2003/2004 geldende
elementen.

(3)

Overeenkomstig artikel 39 van Verordening (EG) nr.
1260/2001 wordt aan de hand van een jaarlijkse
communautaire voorzieningsbalans vastgesteld hoeveel
bijzondere preferentiële suiker moet worden ingevoerd.

(4)

Uit deze voorzieningsbalans blijkt dat ruwe suiker moet
worden ingevoerd en dat in dit stadium van het
verkoopseizoen 2003/2004 tariefcontingenten met een
bijzonder, verlaagd recht, als bedoeld in de genoemde
overeenkomsten, moeten worden geopend om gedurende een deel van voornoemd verkoopseizoen in de
behoeften van de raffinaderijen in de Gemeenschap te
voorzien. Bij Verordening (EG) nr. 1115/2003 van de
Commissie (4) zijn dergelijke contingenten geopend voor
de periode van 1 juli 2003 tot en met 29 februari 2004.

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 16).
(2) PB L 325 van 8.12.2001, blz. 21.
(3) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
(4) PB L 158 van 27.6.2003, blz. 30.

(5) PB L 9 van 15.1.2004, blz. 8.
(6) PB L 162 van 1.7.2003, blz. 25.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2004 wordt in
het kader van Besluit 2001/870/EG voor de invoer van voor
raffinage bestemde ruwe rietsuiker van GN-code 1701 11 10
een tariefcontingent van 30 459 t, uitgedrukt in witte suiker,
van oorsprong uit de ACS-staten die de bij voornoemd besluit
goedgekeurde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
hebben ondertekend, geopend.
Dit tariefcontingent heeft het volgnummer 09.4097.
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2. De door Slovenië afgegeven certificaten zijn, in afwijking
van artikel 4, lid 4, tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
1159/2003 van de Commissie, geldig tot en met het einde van
de derde maand die volgt op het betrokken verkoopseizoen. De
raffinage van deze suiker mag, in afwijking van artikel 18, lid
1, van bovengenoemde verordening, plaatsvinden tot en met
het einde van de vierde maand die volgt op het betrokken
verkoopseizoen.
Artikel 4
Verordening (EG) nr. 1159/2003 is van toepassing op het bij
deze verordening geopende tariefcontingent.

Artikel 2
1.
Voor de invoer van de in artikel 1 genoemde hoeveelheid
wordt het bijzonder, verlaagd invoerrecht vastgesteld op
0 EUR per 100 kg ruwe suiker van de standaardkwaliteit.
2.
De door de raffinadeurs in de Gemeenschap te betalen
minimumaankoopprijs wordt voor de in artikel 1 genoemde
periode vastgesteld op 49,68 EUR per 100 kg ruwe suiker van
de standaardkwaliteit.
Artikel 3
1.

De invoercertificaten mogen worden afgegeven

a) door de in artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/2001
vermelde lidstaten, met uitzondering van Slovenië, in het
kader van het in artikel 1 vastgestelde contingent en onder
de in artikel 2 vastgestelde voorwaarden, voor een totale
hoeveelheid van 27 195 t;
b) door Slovenië voor een hoeveelheid van 3 264 t.

Artikel 5
De in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1115/2003 genoemde
lidstaten mogen voor de in dat artikel genoemde hoeveelheden
waarvoor geen invoercertificaten zijn aangevraagd vóór 1
maart 2004, dergelijke certificaten afgeven voor de invoer en
de raffinage van de vermelde hoeveelheden tot en met 30 juni
2004.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.
Het bepaalde in artikel 3, lid 1, onder b), en lid 2, wordt van
toepassing op de datum van en onder voorbehoud van de
inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van
de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen,
Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 363/2004 VAN DE COMMISSIE
van 25 februari 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 68/2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en
88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei
1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op
bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (1), en met
name op artikel 1, lid 1, onder a), punt iv),

(4)

Bijgevolg dient Verordening (EG) nr. 68/2001 dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Na bekendmaking van de ontwerp-verordening (2),
Artikel 1

Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

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

In Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie (3)
zijn bijzondere voorwaarden vastgesteld ten aanzien van
steun die aan kleine en middelgrote ondernemingen
wordt verleend. De definitie van kleine en middelgrote
ondernemingen in Verordening (EG) nr. 68/2001 is die
welke wordt gebruikt in Aanbeveling 96/280/EG van de
Commissie van 3 april 1996 betreffende de definitie van
de kleine en middelgrote ondernemingen (4). Die aanbeveling wordt met ingang van 1 januari 2005 vervangen
door Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van
6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (5). In het belang van de
rechtszekerheid dient de definitie in Verordening (EG)
nr. 68/2001 dezelfde te zijn als die welke wordt gebruikt
in Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van
12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor
kleine en middelgrote ondernemingen (6).
De ervaring heeft geleerd dat het wenselijk is te
beschikken over een eenvormig en vereenvoudigd
systeem voor de opstelling van jaarlijkse verslagen overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EG) nr. 659/
1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling
van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93
van het EG-Verdrag (7). De specifieke bepalingen inzake
de verslaglegging die in bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 68/2001 zijn vastgelegd, dienen derhalve slechts te
gelden totdat een algemeen systeem voor de verslaglegging is vastgesteld.
Het is noodzakelijk bepalingen vast te stellen ter beoordeling van de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt van alle opleidingssteun die zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie werd verleend
vóór de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 68/
2001.
PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.
PB C 190 van 12.8.2003, blz. 2.
PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20.
PB L 107 van 30.4.1996, blz. 4.
PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33.
PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Akte
van Toetreding van 2003.

Verordening (EG) nr. 68/2001 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1 komt als volgt te luiden:
„Artikel 1
Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op opleidingssteun in
alle sectoren, met inbegrip van de werkzaamheden die
verband houden met de productie, verwerking en verhandeling van de in bijlage I bij het Verdrag opgenomen
producten, met uitzondering van steun die binnen het
toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1407/2002 van
de Raad (*) valt.
(*) PB L 205 van 2.8.2002, blz. 1.”.
2. In artikel 2 komen de punten b) en c) als volgt te luiden:
„b) kleine of middelgrote onderneming: een onderneming
als omschreven in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 70/
2001 van de Commissie (*);
c) grote onderneming: een onderneming die niet onder de
definitie van kleine of middelgrote onderneming valt;
(*) PB L 10 van 13.1.2002, blz. 33.”.
3. In artikel 7 komt lid 3 als volgt te luiden:
„3.
De lidstaten stellen jaarlijks een verslag over de
toepassing van deze verordening op overeenkomstig de
uitvoeringsbepalingen inzake vorm en inhoud van jaarlijkse
verslagen, welke worden vastgesteld overeenkomstig artikel
27 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad (*).
Tot de inwerkingtreding van die uitvoeringsbepalingen
stellen de lidstaten jaarlijks een verslag op over de toepassing van deze verordening voor elk geheel kalenderjaar of
gedeelte daarvan waarin deze verordening van toepassing is,
en wel in de in bijlage III vastgelegde vorm alsook in elektronische vorm. De lidstaten dienen dit verslag uiterlijk drie
maanden na het verstrijken van de desbetreffende verslagperiode bij de Commissie in.
(*) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.”.
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4. Het volgende artikel 7 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 7 bis
Overgangsbepalingen
Steunregelingen die ten uitvoer zijn gelegd vóór de datum
van inwerkingtreding van deze verordening, en steun die op
grond van deze regelingen, zonder de goedkeuring van de
Commissie en met veronachtzaming van de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het Verdrag werd
verleend, zijn verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
in de zin van artikel 87, lid 3, van het Verdrag en zijn op
grond van deze verordening vrijgesteld indien aan de voorwaarden van artikel 3, lid 2, onder a), en lid 3, is voldaan.
Individuele steun die buiten enige regeling vóór de datum
van inwerkingtreding van deze verordening, zonder de
goedkeuring van de Commissie en met veronachtzaming
van de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van

L 63/21

het Verdrag werd verleend, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3, van het
Verdrag en is vrijgesteld indien aan alle voorwaarden van
deze verordening, behalve de in artikel 3, lid 1, vereiste
uitdrukkelijke verwijzing naar deze verordening, is voldaan.
Alle steun die niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt
door de Commissie beoordeeld aan de hand van de desbetreffende kaderregelingen, richtsnoeren, mededelingen en
bekendmakingen.”.
5. Bijlage I wordt geschrapt.
Artikel 2
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, 25 februari 2004.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 364/2004 VAN DE COMMISSIE
van 25 februari 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 wat betreft uitbreiding van het toepassingsgebied
tot steun voor onderzoek en ontwikkeling
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Het is noodzakelijk bepalingen vast te stellen ter beoordeling van de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt van alle steun die zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie aan kleine en middelgrote
ondernemingen werd verleend vóór de inwerkingtreding
van Verordening (EG) nr. 70/2001.

(5)

Onderzoek en ontwikkeling kunnen bijdragen tot economische groei, versterking van de concurrentiepositie en
stimulering van de werkgelegenheid. Steun ten behoeve
van onderzoek en ontwikkeling in KMO's is van het
grootste belang, omdat een van de structurele nadelen
van KMO's is gelegen in de moeilijkheden die zij kunnen
ondervinden om toegang te krijgen tot nieuwe technologische ontwikkelingen en technologieoverdracht. Voorts
heeft de Commissie in de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun ten behoeve van onderzoek en
ontwikkeling (7) gesteld dat mag worden aangenomen
dat staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling KMO's
zal stimuleren om zich meer met onderzoek en ontwikkeling bezig te houden, aangezien KMO's doorgaans
slechts een beperkt percentage van hun omzet besteden
aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Op grond
van de ervaring die Commissie heeft opgedaan bij de
toepassing van de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling op KMO's,
heeft zij dan ook besloten dat het gerechtvaardigd is
dergelijke steun van voorafgaande aanmelding vrij te
stellen, mede rekening houdend met het feit dat dergelijke steun de mededinging slechts in zeer beperkte mate
ongunstig zal kunnen beïnvloeden. Dit geldt ook voor
steun ten behoeve van haalbaarheidsstudies en steun om
octrooikosten te dekken, alsmede voor individuele steun
die bepaalde plafonds niet overschrijdt.

(6)

Derhalve dient het toepassingsgebied van Verordening
(EG) nr. 70/2001 te worden uitgebreid tot steun voor
onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van KMO's in
de meest uiteenlopende sectoren.

(7)

Bepaalde definities in Verordening (EG) nr. 70/2001
dienen te worden gewijzigd om rekening te houden met
de specifieke kenmerken van staatssteun ten behoeve
van onderzoek en ontwikkeling, en andere dienen te
worden toegevoegd. Met name moeten de in bijlage I bij
de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling vervatte definities betreffende
de verschillende fasen van onderzoek en ontwikkeling
worden opgenomen. De lijst van in aanmerking
komende kosten moet met de lijst in bijlage II van de
kaderregeling overeenstemmen, zij het met bepaalde
verduidelijkingen die nodig zijn om rekening te houden
met het feit dat een verordening rechtstreeks toepasselijk
is in de lidstaten. Begunstigden mogen geen dubbele
subsidiëring kunnen ontvangen voor dezelfde onderzoeksresultaten.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei
1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op
bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (1), en met
name op artikel 1, lid 1, onder a), punt i), en onder b),
Na bekendmaking van de ontwerp-verordening (2),
Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De definitie van kleine en middelgrote ondernemingen
(hierna „KMO's” genoemd) in Verordening (EG) nr. 70/
2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen (3) is die welke wordt gebruikt in Aanbeveling 96/280/EG van de Commissie van 3 april 1996
betreffende de definitie van de kleine en middelgrote
ondernemingen (4). Die aanbeveling wordt met ingang
van 1 januari 2005 vervangen door Aanbeveling 2003/
361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende
de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (5).

(2)

De regels moeten worden verduidelijkt in gevallen
waarin een investering plaatsvindt in een gebied dat in
aanmerking komt voor regionale steun, doch in een
sector waarin regionale steun is verboden. De regionalesteunplafonds behoren slechts te gelden indien zowel de
regio waarin de investering plaatsvindt, als de sector
waartoe de begunstigde behoort, voor regionale steun in
aanmerking komt. De voorschriften inzake de verplichte
aanmelding van individuele verlening van aanzienlijke
steun boven bepaalde drempels dienen bijgevolg te
worden verduidelijkt.

(3)

De ervaring heeft geleerd dat het wenselijk is te
beschikken over een eenvormig en vereenvoudigd
systeem voor de opstelling van jaarlijkse verslagen overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EG) nr. 659/
1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling
van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93
van het EG-Verdrag (6). De specifieke bepalingen inzake
de verslaglegging die in bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 70/2001 zijn vastgelegd, dienen derhalve slechts te
gelden totdat een algemeen systeem voor de verslaglegging is vastgesteld.

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

PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.
PB C 190 van 12.8.2003, blz. 3.
PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33.
PB L 107 van 30.4.1996, blz. 4.
PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Akte
van Toetreding van 2003.

(7) PB C 45 van 17.2.1996, blz. 5.
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(8)

(9)

(10)

(11)
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De aanwijzingen die in de communautaire kaderregeling
inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling
worden gegeven om te bepalen of sommige maatregelen
staatssteun vormen in de zin van artikel 87, lid 1, van
het Verdrag, blijven voor de toepassing van deze verordening relevant.
Teneinde de verspreiding van onderzoeksresultaten aan
te moedigen, kunnen KMO's steun ontvangen voor de
kosten van de verkrijging en validering van octrooien en
andere industriële-eigendomsrechten die voortvloeien uit
onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten. Als voorwaarde
voor het vrijstellen van dergelijke steun mag niet gelden
dat ook voor de activiteit die in het desbetreffende recht
resulteerde, steun is ontvangen. Het is voldoende dat de
activiteit voor onderzoeks- en ontwikkelingssteun in
aanmerking zou zijn gekomen.
Niet alle onderzoeks- en ontwikkelingssteun ten gunste
van KMO's kan worden vrijgesteld op grond van Verordening (EG) nr. 70/2001. Het plafond dat in de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek
en ontwikkeling geldt voor individuele aanmeldingen,
dient ook te gelden ten aanzien van individuele steun die
op grond van die verordening kan worden vrijgesteld.
Bijzondere regels zouden ook moeten blijven gelden
voor binnen het toepassingsgebied van de Verklaring
van de Ministerconferentie te Hannover van 6 november
1985 vallende Eureka-projecten die worden geacht van
gemeenschappelijk Europees belang te zijn.
Verordening (EG) nr. 70/2001 dient geen vrijstelling te
verlenen voor steun die wordt verleend in de vorm van
voorschotten welke, uitgedrukt als percentage van de in
aanmerking komende kosten, de in die verordening vastgestelde steunintensiteit overschrijden en, zoals in de
kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en
ontwikkeling is bepaald, slechts hoeven te worden terugbetaald indien de onderzoeksactiviteiten succesvol zijn,
aangezien de Commissie terugbetaalbare steun van geval
tot geval beoordeelt, rekening houdend met de voorgestelde voorwaarden voor terugbetaling.

(12)

Verordening (EG) nr. 70/2001, zoals gewijzigd bij deze
verordening, is slechts van toepassing op staatssteun ten
behoeve van onderzoek en ontwikkeling die wordt
verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen. De
communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek en ontwikkeling blijft van toepassing bij de
beoordeling van alle bij de Commissie aangemelde steun
ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling.

(13)

Bijgevolg dient Verordening (EG) nr. 70/2001 dienovereenkomstig te worden gewijzigd,
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b) de volgende letter d) wordt ingevoegd:
„d) steun die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1407/2002 van de Raad (*) valt.
(*) PB L 205 van 2.8.2002, blz. 1.”.
2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) Aan letter e) wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor steun ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling (hierna „O&O” genoemd) wordt de brutosteunintensiteit voor een O&O-project dat gezamenlijk door
openbare onderzoeksinstellingen en ondernemingen
wordt uitgevoerd, berekend op basis van de totale steun
afkomstig van rechtstreekse steun van de overheid voor
een specifiek onderzoeksproject en, voorzover deze als
steun gelden, van bijdragen aan het project afkomstig
van openbare hogeronderwijsinstellingen of onderzoeksinstellingen zonder winstoogmerk.”.
b) De volgende letters h), i) en j) worden toegevoegd:
„h) „fundamenteel onderzoek”: een uitbreiding van de
algemene wetenschappelijke en technische kennis
zonder industriële of commerciële doelstellingen;
i) „industrieel onderzoek”: geprogrammeerd of
kritisch onderzoek dat gericht is op het opdoen van
nieuwe kennis met het doel deze kennis te
gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe
producten, processen of diensten, of om bestaande
producten, processen of diensten aanmerkelijk te
verbeteren;
j) „preconcurrentiële ontwikkeling”: de omzetting van
de resultaten van industrieel onderzoek in plannen,
schema's of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of
verbeterde producten, processen of diensten, ongeacht of deze voor verkoop of gebruik zijn bestemd,
met inbegrip van de fabricage van een eerste prototype dat niet voor commerciële doeleinden kan
worden aangewend. Voorts kan daaronder de
conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, processen of diensten worden
verstaan en eerste demonstratie- of proefprojecten,
voorzover deze projecten niet voor industriële
toepassing of commerciële exploitatie kunnen
worden gebruikt of geschikt gemaakt. Daaronder
wordt niet verstaan routinematige of periodieke
wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen of diensten en andere
courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen zijn.”.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

3. In artikel 4 komen de leden 2 en 3 als volgt te luiden:
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 70/2001 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:
a) letter a) komt als volgt te luiden:
„a) wat de artikelen 4 en 5 betreft, werkzaamheden die
verband houden met de productie, verwerking of
verhandeling van de in bijlage I bij het Verdrag
opgenomen producten;”;

„2.
Wanneer de investering plaatsvindt in gebieden of
sectoren die op het tijdstip dat de steun wordt verleend,
niet in aanmerking komen voor regionale steun op grond
van artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het Verdrag, mag
de brutosteunintensiteit niet meer bedragen dan:
a) 15 % in het geval van kleine ondernemingen, of
b) 7,5 % in het geval van middelgrote ondernemingen.
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3.
Wanneer de investering plaatsvindt in gebieden en in
sectoren die op het tijdstip dat de steun wordt verleend,
voor regionale steun in aanmerking komen, mag de steunintensiteit het plafond dat voor regionale-investeringssteun
is vastgesteld op de kaart die de Commissie voor elke
lidstaat goedkeurt, niet overschrijden met meer dan:

steunintensiteit worden verhoogd met 10 procentpunten bruto in gebieden die onder artikel 87, lid 3,
onder a), van het Verdrag vallen, en met 5 procentpunten bruto in gebieden die onder artikel 87, lid 3,
onder c), van het Verdrag vallen;

a) 10 procentpunten bruto in gebieden die onder artikel
87, lid 3, onder c), vallen, mits de totale nettosteunintensiteit niet meer dan 30 % bedraagt, of

b) wanneer het project gericht is op het uitvoeren van
onderzoek met potentiële multisectorale toepassingen
en een multidisciplinaire benadering overeenkomstig de
doelstellingen, taken en technische streefdoelen van een
specifiek project of programma in het kader van het
zesde communautaire kaderprogramma op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling, vastgesteld bij Besluit
nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de
Raad (*), of in het kader van eventuele latere kaderprogramma's op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
of van Eureka, mag de maximale steunintensiteit
worden verhoogd met 15 procentpunten bruto;

b) 15 procentpunten bruto in gebieden die onder artikel
87, lid 3, onder a), vallen, mits de totale nettosteunintensiteit niet meer dan 75 % bedraagt.
De hogere regionalesteunplafonds zijn slechts van toepassing, indien de steun wordt verleend op voorwaarde dat de
investering ten minste gedurende vijf jaar behouden blijft
in het gebied waar de steun wordt verleend, en op voorwaarde dat de begunstigde onderneming ten minste voor
25 % in de kosten van de investering bijdraagt.”.
4. De volgende artikelen 5 bis, 5 ter en 5 quater worden ingevoegd:
„Artikel 5 bis
Steun voor onderzoek en ontwikkeling
1.
Steun voor onderzoek en ontwikkeling is verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87,
lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de
aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het
Verdrag, indien aan de in de leden 2 tot en met 5 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
2.
Het gesteunde project moet volledig binnen de in
artikel 2, onder h), i) en j), omschreven onderzoeksfasen
vallen.
3.
De brutosteunintensiteit, berekend op basis van de in
aanmerking komende kosten van het project, mag niet
meer bedragen dan:
a) 100 % voor fundamenteel onderzoek,
b) 60 % voor industrieel onderzoek en
c) 35 % voor preconcurrentiële ontwikkeling.
Omvat een project diverse onderzoeks- en ontwikkelingsfasen, dan wordt de toegestane steunintensiteit berekend
op basis van het gewogen gemiddelde van de onderscheiden toegestane steunintensiteiten, berekend op basis
van de betrokken in aanmerking komende kosten.
Bij samenwerkingsprojecten mag het maximale steunbedrag voor elke begunstigde niet meer bedragen dan de
toegestane steunintensiteit welke wordt berekend op basis
van de in aanmerking komende kosten die door de
betrokken begunstigde zijn gemaakt.
4.
De in lid 3 bedoelde plafonds mogen als volgt
worden verhoogd tot een maximale brutosteunintensiteit
van 75 % voor industrieel onderzoek en van 50 % voor
preconcurrentiële ontwikkeling:
a) Wanneer het project plaatsvindt in een gebied dat, op
het tijdstip waarop de steun wordt verleend, voor regionale steun in aanmerking komt, mag de maximale

c) de maximale steunintensiteit mag worden verhoogd
met 10 procentpunten indien aan een van de volgende
voorwaarden is voldaan:
i) het project wordt uitgevoerd op basis van daadwerkelijke grensoverschrijdende samenwerking waarbij
ten minste twee onafhankelijke partners uit twee
lidstaten zijn betrokken, met name in het kader van
de coördinatie van het nationale O&O-beleid; geen
enkele onderneming in de lidstaat die steun
verleent, mag meer dan 70 % van de in aanmerking
komende kosten dragen, of
ii) het project wordt uitgevoerd op basis van daadwerkelijke samenwerking tussen een onderneming en
een openbare onderzoeksinstelling, in het bijzonder
in het kader van de coördinatie van het nationale
O&O-beleid, wanneer de openbare onderzoekinstelling ten minste 10 % van de in aanmerking
komende projectkosten draagt en het recht heeft de
resultaten te publiceren voorzover deze voortvloeien uit door die instelling verricht onderzoek, of
iii) de resultaten van het project worden ruim verspreid
via technische en wetenschappelijke conferenties of
bekendgemaakt in wetenschappelijke en technische
tijdschriften met collegiale toetsing.
Voor de toepassing van de punten i) en ii) geldt onderaanneming niet als daadwerkelijke samenwerking.
5.
Voor de toepassing van dit artikel gelden de volgende
kosten als in aanmerking komende kosten:
a) personeelskosten (onderzoekers, technici en ander
ondersteunend personeel voorzover zij zich met het
onderzoeksproject bezighouden);
b) kosten van apparatuur en uitrusting voorzover en voor
zolang zij worden gebruikt voor het onderzoeksproject.
Indien deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun
volledige levensduur voor het onderzoeksproject
worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten
overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens een goede boekhoudpraktijk, als in
aanmerking komende kosten beschouwd;
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c) kosten van gebouwen en grond, voorzover en voor
zolang zij worden gebruikt voor het onderzoeksproject.
Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de levensduur van het
project, berekend volgens een goede boekhoudpraktijk,
als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat
grond betreft, komen de kosten van de commerciële
overdracht of de daadwerkelijk ontstane investeringskosten in aanmerking;
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mogelijke oppositieprocedures, zelfs indien dergelijke
kosten worden gemaakt na de verlening van het recht.
(*) PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.”.
5. Artikel 6 komt als volgt te luiden:
„Artikel 6
Individuele verlening van aanzienlijke steun

f) andere exploitatiekosten, waaronder die van materiaal,
leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks
voortvloeien uit de onderzoeksactiviteit.

1.
In het geval van steun die onder de artikelen 4 en 5
valt, is een individuele steunverlening krachtens deze
verordening niet vrijgesteld, indien een van de volgende
drempels wordt bereikt:
a) de totale in aanmerking komende kosten van het
project in zijn geheel bedragen ten minste 25 miljoen
EUR, en
i) in gebieden of sectoren die niet voor regionale steun
in aanmerking komen, bedraagt de brutosteunintensiteit ten minste 50 % van de in artikel 4, lid 2, vastgestelde plafonds;
ii) in gebieden en sectoren die voor regionale steun in
aanmerking komen, bedraagt de nettosteunintensiteit ten minste 50 % van het nettosteunplafond zoals
op de regionalesteunkaart voor het betrokken gebied
vastgesteld, of

Artikel 5 ter

b) het totale brutosteunbedrag bedraagt ten minste 15
miljoen EUR.

d) kosten van advisering en gelijksoortige diensten die
uitsluitend voor het onderzoek worden gebruikt, met
inbegrip van onderzoek, technische kennis en octrooien
die bij externe bronnen tegen marktprijzen werden
aangekocht of waarvoor een licentie werd verkregen,
wanneer de betrokken transactie overeenkomstig het
„arm's length”-beginsel werd uitgevoerd en er geen
heimelijke afspraken zijn geweest. Deze kosten kunnen
slechts tot maximaal 70 % van de totale in aanmerking
komende projectkosten worden gesubsidieerd;
e) extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het
onderzoeksproject voortvloeien;

Steun voor technische haalbaarheidsstudies
Steun voor technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van industriële onderzoeksactiviteiten of preconcurrentiële-ontwikkelingsactiviteiten is verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3,
onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het Verdrag, op
voorwaarde dat de brutosteunintensiteit, berekend op basis
van de studiekosten, niet meer bedraagt dan 75 %.
Artikel 5 quater
Steun voor octrooikosten
1.
Steun voor de kosten van de verkrijging en validering
van octrooien en andere industriële-eigendomsrechten is
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin
van artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag en is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3,
van het Verdrag tot hetzelfde steunpeil als zou gelden ten
aanzien van O&O-steun voor de onderzoeksactiviteiten die
in de betrokken industriële-eigendomsrechten hebben geresulteerd.
2.
Voor de toepassing van lid 1 gelden de volgende
kosten als in aanmerking komende kosten:
a) alle kosten die worden gemaakt voorafgaand aan de
verlening van het recht in het eerste rechtsgebied, met
inbegrip van de kosten met betrekking tot de voorbereiding, indiening en verdere afhandeling van de aanvraag,
alsmede de kosten van een hernieuwde aanvraag
voordat het recht is verleend;
b) kosten van vertaling en andere kosten die worden
gemaakt met het oog op de verkrijging of validering
van het recht in andere rechtsgebieden;
c) kosten ter verzekering van de geldigheid van het recht
tijdens de officiële afhandeling van de aanvraag en

2.
In het geval van steun die onder de artikelen 5 bis, 5
ter en 5 quater valt, is een individuele steunverlening
krachtens deze verordening niet vrijgesteld, indien de
volgende drempels worden bereikt:
a) de totale in aanmerking komende kosten van het
project in zijn geheel bedragen voor alle aan het project
deelnemende ondernemingen ten minste 25 miljoen
EUR, en
b) voorgesteld wordt steun te verlenen met een brutosubsidie-equivalent van ten minste 5 miljoen EUR aan één
of meer van de afzonderlijke ondernemingen.
Ingeval de steun wordt verleend aan een Eureka-project
worden de in de eerste alinea genoemde drempels
vervangen door de volgende:
a) de totale in aanmerking komende kosten van het
Eureka-project bedragen voor alle aan het project deelnemende ondernemingen ten minste 40 miljoen EUR,
en
b) voorgesteld wordt steun te verlenen met een brutosubsidie-equivalent van ten minste 10 miljoen EUR aan één
of meer van de afzonderlijke ondernemingen.”.
6. Het volgende artikel 6 bis wordt toegevoegd:
„Artikel 6 bis
Steun waarvoor voorafgaande aanmelding bij de
Commissie verplicht blijft
1.
Krachtens deze verordening wordt geen vrijstelling
verleend voor steun, ongeacht of het individuele steun dan
wel steun in het kader van een steunregeling betreft, die
wordt verleend in de vorm van één of meer voorschotten
die uitsluitend hoeven te worden terugbetaald indien de
onderzoeksactiviteiten succesvol zijn, wanneer het totale
bedrag van de voorschotten, uitgedrukt als percentage van
de in aanmerking komende kosten, hoger ligt dan de in
artikel 5 bis, 5 ter of 5 quater vastgestelde intensiteiten of
het in het artikel 6, lid 2, vastgestelde maximum.
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2.
Deze verordening doet geen afbreuk aan de verplichting van een lidstaat om individuele steunverleningen aan
te melden op grond van andere instrumenten op het
gebied van staatssteun, inzonderheid de verplichting tot
aanmelding bij of mededeling aan de Commissie van steun
die wordt verleend aan een onderneming die herstructureringssteun ontvangt in de zin van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden (*) en de verplichting om
regionale steun ten behoeve van grote investeringsprojecten aan te melden overeenkomstig de toepasselijke
multisectorale kaderregeling.
(*) PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.”.

7. In artikel 8 komt lid 1 als volgt te luiden:
„1.
De in de artikelen 4 tot en met 6 vastgestelde steunplafonds zijn van toepassing, ongeacht of de steun ten
behoeve van het gesteunde project volledig met staatsmiddelen dan wel gedeeltelijk door de Gemeenschap wordt
bekostigd.”.

8. In artikel 9 komt lid 3 als volgt te luiden:
„3.
De lidstaten stellen jaarlijks een verslag over de
toepassing van deze verordening op overeenkomstig de
uitvoeringsbepalingen inzake vorm en inhoud van jaarlijkse verslagen, welke worden vastgesteld overeenkomstig
artikel 27 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de
Raad (*).

Tot de inwerkingtreding van die uitvoeringsbepalingen
stellen de lidstaten jaarlijks een verslag op over de toepassing van deze verordening voor elk geheel kalenderjaar of
gedeelte daarvan waarin deze verordening van toepassing
is, en wel in de in bijlage III vastgelegde vorm alsook in
elektronische vorm. De lidstaten dienen dit verslag uiterlijk
drie maanden na het verstrijken van de desbetreffende
verslagperiode bij de Commissie in.
(*) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.”.
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9. Het volgende artikel 9 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 9 bis
Overgangsbepalingen
1.
Aanmeldingen van steun voor onderzoek en ontwikkeling die op 19 maart 2004 in behandeling zijn, worden
beoordeeld aan de hand van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van onderzoek en
ontwikkeling, terwijl alle overige, in behandeling zijnde
aanmeldingen worden beoordeeld overeenkomstig de
bepalingen van deze verordening.
2.
Steunregelingen die ten uitvoer zijn gelegd vóór de
datum van inwerkingtreding van deze verordening, en
steun die op grond van deze regelingen, zonder de goedkeuring van de Commissie en met veronachtzaming van
de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het
Verdrag werd verleend, zijn verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3, van het
Verdrag en zijn op grond van deze verordening vrijgesteld
indien aan de voorwaarden van artikel 3, lid 2, onder a),
en lid 3, van deze verordening is voldaan.
Individuele steun die buiten enige regeling vóór de datum
van inwerkingtreding van deze verordening, zonder de
goedkeuring van de Commissie en met veronachtzaming
van de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van
het Verdrag werd verleend, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3, van het
Verdrag en is vrijgesteld indien aan alle voorwaarden van
deze verordening, behalve de in artikel 3, lid 1, vereiste
uitdrukkelijke verwijzing naar deze verordening, is
voldaan.
Alle steun die niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt
door de Commissie beoordeeld aan de hand van de desbetreffende kaderregelingen, richtsnoeren, mededelingen en
bekendmakingen.”.
10. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Artikel 1, punt 10, is van toepassing met ingang van 1 januari
2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 februari 2004.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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Bijlage
„Bijlage I
Definitie van kleine en middelgrote ondernemingen
(Uittreksel uit Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en
micro-ondernemingen — PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36)
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN

Artikel 1
Onderneming
Als onderneming wordt beschouwd iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. Met name worden als zodanig beschouwd eenheden die individueel of in familieverband
ambachtelijke of andere activiteiten uitoefenen, personenvennootschappen en verenigingen die regelmatig
een economische activiteit uitoefenen.

Artikel 2
Aantal werkzame personen en financiële drempels ter bepaling van de categorieën ondernemingen
1.
Tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO's) behoren ondernemingen waar
minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt.
2.
Binnen de categorie KMO's is een „kleine onderneming” een onderneming waar minder dan 50
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt.
3.
Binnen de categorie KMO's is een „micro-onderneming” een onderneming waar minder dan tien
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet overschrijdt.

Artikel 3
Soorten ondernemingen welke voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de
financiële bedragen in aanmerking worden genomen
1.
Een „zelfstandige onderneming” is elke onderneming die niet als partneronderneming in de zin van
lid 2 of als verbonden onderneming in de zin van lid 3 wordt aangemerkt.
2.
„Partnerondernemingen” zijn alle ondernemingen die niet als verbonden ondernemingen in de zin
van lid 3 worden aangemerkt en waartussen de volgende band bestaat: een onderneming (van een hoger
niveau) heeft, alleen of samen met één of meer verbonden ondernemingen in de zin van lid 3, 25 % of
meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere onderneming (van een lager niveau).
Ook al wordt de drempel van 25 % bereikt of overschreden, toch kan een onderneming als zelfstandige
onderneming of als onderneming zonder partnerondernemingen worden aangemerkt, indien het om de
volgende categorieën investeerders gaat en mits deze individueel noch gezamenlijk met de betrokken
onderneming verbonden zijn in de zin van lid 3:
a) openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, natuurlijke personen of groepen
natuurlijke personen die geregeld risicokapitaal beleggen („business angels”) en eigen middelen in niet
ter beurze genoteerde ondernemingen investeren, mits de totale investering van deze „business angels”
in eenzelfde onderneming 1 250 000 EUR niet overschrijdt;
b) universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk;

L 63/27

L 63/28

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

c) institutionele beleggers, met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen;
d) autonome lokale autoriteiten, die een jaarlijkse begroting hebben onder 10 miljoen EUR en minder dan
5 000 inwoners tellen.
3.
„Verbonden ondernemingen” zijn ondernemingen die met elkaar een van de volgende banden onderhouden:
a) een onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een
andere onderneming;
b) een onderneming heeft het recht om de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of
toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
c) een onderneming heeft het recht om een overheersende invloed op een andere onderneming uit te
oefenen op grond van een met deze onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten
van laatstgenoemde onderneming;
d) een onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van
een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als
enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van
laatstgenoemde onderneming.
Er wordt verondersteld dat geen overheersende invloed wordt uitgeoefend, indien de in lid 2, tweede alinea,
genoemde investeerders zich niet direct of indirect met het beheer van de betrokken onderneming
bemoeien, onverminderd de rechten die zij als aandeelhouders of vennoten bezitten.
Ondernemingen worden eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien zij via één of meer
andere ondernemingen of via in lid 2 bedoelde investeerders een van de in de eerste alinea bedoelde
banden onderhouden.
Ondernemingen die via een natuurlijke persoon of een in gemeenschappelijk overleg handelende groep
van natuurlijke personen een van deze banden onderhouden, worden eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien zij hun activiteiten of een deel van hun activiteiten op dezelfde markt of op
verwante markten uitoefenen.
Als verwante markt wordt beschouwd de producten- of dienstenmarkt die zich direct boven of onder het
niveau van de relevante markt bevindt.
4.
Behoudens de in lid 2, tweede alinea, bedoelde gevallen kan een onderneming niet als KMO worden
aangemerkt, indien één of meer overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect
zeggenschap heeft of hebben over 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten.
5.
Ondernemingen kunnen een verklaring opstellen over hun hoedanigheid van zelfstandige onderneming, partneronderneming of verbonden onderneming en de gegevens met betrekking tot de in artikel 2
vermelde drempels. Ook wanneer het wegens de spreiding van het kapitaal onmogelijk is precies te weten
wie het in handen heeft, kan deze verklaring toch worden opgesteld mits de onderneming te goeder trouw
verklaart dat zij terecht mag aannemen niet voor 25 % of meer in handen te zijn van één onderneming of
van verscheidene verbonden ondernemingen gezamenlijk of via natuurlijke personen afzonderlijk of in een
groep. Dergelijke verklaringen doen geen afbreuk aan de controles of verificaties waarin de nationale of
communautaire regelgeving voorziet.
Artikel 4
Gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële bedragen en
referentieperiode
1.
De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen en van de financiële bedragen
hebben betrekking op het laatste afgesloten boekjaar en worden jaarlijks berekend. Zij worden vanaf de
datum van afsluiting van de rekeningen in aanmerking genomen. Het bedrag van de omzet wordt berekend
exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en andere indirecte rechten of heffingen.
2.
Wanneer een onderneming op de datum van afsluiting van de rekeningen vaststelt dat de op jaarbasis
berekende gegevens boven of onder de in artikel 2 aangegeven drempels voor het aantal werkzame
personen of de financiële maxima liggen, verkrijgt of verliest zij de hoedanigheid van middelgrote, kleine
of micro-onderneming slechts wanneer deze situatie zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet.
3.
In het geval van recent opgerichte ondernemingen waarvan de eerste jaarrekening nog niet is afgesloten, worden de in aanmerking te nemen gegevens bepaald door middel van een in de loop van het boekjaar te goeder trouw gemaakte schatting.
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Artikel 5
Aantal werkzame personen
Het aantal werkzame personen komt overeen met het aantal arbeidsjaareenheden (AJE), dat wil zeggen het
aantal personen dat het gehele desbetreffende jaar voltijds in de betrokken onderneming of voor rekening
van deze onderneming heeft gewerkt. Het werk van personen die niet het gehele jaar hebben gewerkt, deeltijdwerk ongeacht de duur ervan en seizoenarbeid worden in breuken van AJE uitgedrukt. Het aantal werkzame personen bestaat uit:
a) de loontrekkenden,
b) de personen die voor deze onderneming werken, er een ondergeschikte verhouding mee hebben en
voor het nationale recht met loontrekkenden gelijkgesteld zijn,
c) de eigenaren-bedrijfsleiders,
d) de vennoten die geregeld een activiteit in de onderneming uitoefenen en van de onderneming financiële
voordelen genieten.
Leerlingen en studenten die een beroepsopleiding volgen en een leer- of beroepsopleidingsovereenkomst
hebben, worden niet meegeteld in het aantal werkzame personen. De duur van zwangerschaps- en ouderschapsverlof wordt niet meegerekend.
Artikel 6
Vaststelling van de gegevens van de onderneming
1.
In het geval van een zelfstandige onderneming worden de gegevens, met inbegrip van het aantal
werkzame personen, uitsluitend op basis van de rekeningen van die onderneming vastgesteld.
2.
De gegevens, met inbegrip van het aantal werkzame personen, van een onderneming die partnerondernemingen of verbonden ondernemingen heeft, worden vastgesteld op basis van de rekeningen en andere
gegevens van de onderneming of, zo van toepassing, van de geconsolideerde rekeningen van de onderneming of van de geconsolideerde rekeningen waarin de onderneming door consolidatie is opgenomen.
De in de eerste alinea bedoelde gegevens worden samengeteld met de gegevens van de eventuele partnerondernemingen van de betrokken onderneming, die zich meteen boven of onder het niveau van die onderneming bevinden. De samentelling geschiedt in evenredigheid met het aandeel in het kapitaal of de stemrechten (het hoogste van de twee percentages). Bij wederzijdse participatie geldt het hoogste van deze
percentages.
De in de eerste en tweede alinea bedoelde gegevens worden samengeteld met alle, nog niet door consolidatie in de rekeningen opgenomen gegevens (100 %) van de eventuele, direct of indirect met de betrokken
onderneming verbonden ondernemingen.
3.
Voor de toepassing van lid 2 resulteren de gegevens van de partnerondernemingen van de betrokken
onderneming uit de, indien van toepassing, geconsolideerde rekeningen en andere gegevens. Deze worden
samengeteld met alle gegevens (100 %) van de met deze partnerondernemingen verbonden ondernemingen,
tenzij hun gegevens reeds door consolidatie daarin zijn opgenomen.
Voor de toepassing van het genoemde lid 2 resulteren de gegevens van de met de betrokken onderneming
verbonden ondernemingen uit hun, indien van toepassing, geconsolideerde rekeningen en andere gegevens.
Deze worden evenredig samengeteld met de gegevens van de eventuele partnerondernemingen van deze
verbonden ondernemingen, die zich meteen boven of onder het niveau van laatstgenoemde ondernemingen
bevinden, mits deze gegevens in de geconsolideerde rekeningen nog niet zijn opgenomen in een verhouding die ten minste gelijk is aan het in lid 2, tweede alinea, vastgestelde percentage.
4.
Indien het aantal werkzame personen van een bepaalde onderneming niet uit de geconsolideerde
rekeningen blijkt, wordt het berekend door de gegevens van haar partnerondernemingen evenredig samen
te tellen en daaraan de gegevens toe te voegen van de ondernemingen waarmee zij is verbonden.”
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VERORDENING (EG) Nr. 365/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2233/2003 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Daartoe moet een grotere soepelheid worden toegestaan
met betrekking tot de geldigheidsduur van het
oorsprongscertificaat zoals bepaald in artikel 11, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1439/95, in die zin dat de
autoriteiten van het betrokken derde land dergelijke
documenten mogen afgeven met een geldigheidsduur
van minder dan drie maanden, te rekenen vanaf de
datum van afgifte.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19
december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector schapen- en geitenvlees (1), en met
name op artikel 16, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1439/95
van de Commissie van 26 juni 1995 tot vaststelling van
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de
Raad inzake de invoer en de uitvoer van producten van
de sector schapen- en geitenvlees (2) is de geldigheidsduur vastgesteld van oorsprongsdocumenten die door de
autoriteiten van een derde land zijn afgegeven met het
oog op de invoer in de Gemeenschap van schapen,
geiten, schapenvlees en geitenvlees in het kader van
tariefcontingenten.
Bij Verordening (EG) nr. 2233/2003 van de
Commissie (3) is bepaald dat met ingang van 1 januari
2004 die quota worden beheerd volgens het principe
„wie het eerst komt, het eerst maalt”. Voor bepaalde
derde landen evenwel is in die verordening bepaald dat
het systeem met certificaten gehandhaafd blijft tot en
met 30 april 2004. Voor die gevallen moeten bepalingen
worden vastgesteld om een soepele overgang van het
systeem van invoercertificaten naar het systeem „wie het
eerst komt, het eerst maalt” mogelijk te maken.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Aan artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2233/2003
wordt de volgende alinea toegevoegd:
„In afwijking van artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1439/95 mogen de autoriteiten van Australië en NieuwZeeland tot en met 30 april 2004 oorsprongsdocumenten
afgeven met een geldigheidsduur van minder dan drie
maanden, te rekenen van de datum van afgifte.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 341 van 22.12.2001, blz. 3.
(2) PB L 143 van 27.6.1995, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 272/2001 (PB L 41 van 10.2.2001, blz. 3).
(3) PB L 339 van 24.12.2003, blz. 22.
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VERORDENING (EG) Nr. 366/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2259/2003 met betrekking tot de beschikbare
hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector
varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees (1),

Gelet op Besluit 2003/18/EG van de Raad van 19 december
2002 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds,
in verband met de resultaten van de onderhandelingen over
nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (2),

Gelet op Besluit 2003/286/EG van de Raad van 8 april 2003
inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de
handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije,
anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies (3),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1898/97 van de Commissie van
29 september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor
de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin
de Europaovereenkomsten met Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije voorzien (4), en
met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Na de toetreding op 1 mei 2004 van Tsjechië, Estland,
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie moeten deze
landen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden
voor de huidige lidstaten, in aanmerking kunnen komen
voor de bij de Besluiten 2003/18/EG en 2003/286/EG
vastgestelde tariefcontingenten voor varkensvlees.

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1365/2000 (PB L 156 van 29.6.2000, blz.
5).
2
( ) PB L 8 van 14.1.2003, blz. 18.
(3) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 60.
(4) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 58. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1467/2003 (PB L 210 van 20.8.2003, blz.
11).

Daarom moet de marktdeelnemers van die landen de
mogelijkheid worden gegeven om vanaf de toetreding
onverkort gebruik te maken van die contingenten.
(2)

Om te voorkomen dat de markt vóór en na 1 mei 2004
wordt verstoord, zijn de voor producten uit Bulgarije en
Roemenië vastgestelde tranches voor 2004 bij Verordening (EG) nr. 333/2004 van de Commissie (5) gewijzigd
ten aanzien van het tijdschema en aangepast ten aanzien
van de verdeling van de hoeveelheden. Verordening (EG)
nr. 2259/2003 van de Commissie van 22 december
2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan
worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten
voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die
in december 2003 worden ingediend op grond van de
regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap
gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de
Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de
Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië (6) moet
bijgevolg worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2259/2003 wordt als volgt gewijzigd:
a) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/97
certificaten voor de invoer van producten uit Bulgarije en
Roemenië worden aangevraagd tot de in bijlage II aangegeven totale hoeveelheid.”.
b) Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de
onderhavige verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.
(5) PB L 60 van 27.2.2004, blz. 12.
(6) PB L 336 van 21.12.2003, blz. 10.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

BIJLAGE
„BIJLAGE II

Groep

Totale voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 beschikbare hoeveelheid producten
uit Bulgarije en Roemenië
(in t)

B1

2 490

15

918,8

16

1 763,8

17

12 968,8”
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VERORDENING (EG) Nr. 367/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2261/2003 met betrekking tot de beschikbare
hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector
varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad van 29
maart 1994 houdende opening en vaststelling van de wijze van
beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren,
en zemelen, slijpsel en andere resten (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1432/94 van de Commissie van
22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de invoerregeling waarin is
voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad
houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en
bepaalde andere landbouwproducten (3), en met name op
artikel 4, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Na de toetreding op 1 mei 2004 van de Tsjechische
Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese
Unie moeten deze landen onder dezelfde voorwaarden
als die welke gelden voor de huidige lidstaten, in
aanmerking kunnen komen voor de bij Verordening
(EG) nr. 774/94 vastgestelde tariefcontingenten voor
varkensvlees. Daarom moet de marktdeelnemers van die
landen de mogelijkheid worden gegeven om vanaf de
toetreding onverkort gebruik te maken van die contingenten.

(2)

Om te voorkomen dat de markt vóór en na 1 mei 2004
wordt verstoord, zijn de in Verordening (EG) nr. 1432/
94 vastgestelde tranches voor 2004 bij Verordening (EG)
nr. 332/2004 van de Commissie (4) gewijzigd ten
aanzien van het tijdschema en aangepast ten aanzien
van de verdeling van de hoeveelheden. Verordening (EG)
nr. 2261/2003 van de Commissie van 22 december
2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan
worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten
voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die
in december 2003 worden ingediend op grond van
Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende
opening en vaststelling van de wijze van beheer van
communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en
bepaalde andere landbouwproducten (5) moet bijgevolg
worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2261/2003 wordt als volgt gewijzigd:
a) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1432/94
invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bijlage II
aangegeven totale hoeveelheid.”.
b) Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de
onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1365/2000 (PB L 156 van 29.6.2000, blz.
5).
2
( ) PB L 91 van 8.4.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2198/95 van de Commissie (PB L 221 van 19.9.1995,
blz. 3).
(3) PB L 156 van 23.6.1994, blz. 14. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1006/2001 (PB L 140 van 24.5.2001, blz.
13).

(4) PB L 60 van 27.2.2004, blz. 10.
(5) PB L 336 van 21.12.2003, blz. 14.

L 63/34

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE
„BIJLAGE II

Groep

Totale voor de periode van 1 tot en
met 30 april 2004 beschikbare
hoeveelheid
(in t)

1

2 286”
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VERORDENING (EG) Nr. 368/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2262/2003 met betrekking tot de beschikbare
hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen voor de invoer van bepaalde producten van de sector
varkensvlees kunnen worden ingediend voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29
oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18
juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in
de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing
van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6,
van de GATT (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1458/2003 van de Commissie
van 18 augustus 2003 betreffende de opening en wijze van
beheer van de tariefcontingenten in de varkensvleessector (3), en
met name op artikel 5, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Na de toetreding op 1 mei 2004 van Tsjechië, Estland,
Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie moeten deze
landen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden
voor de huidige lidstaten, in aanmerking kunnen komen
voor de bij Verordening (EG) nr. 1458/2003 vastgestelde
tariefcontingenten voor varkensvlees. Daarom moet de
marktdeelnemers van die landen de mogelijkheid worden
gegeven om vanaf de toetreding onverkort gebruik te
maken van die contingenten.

(2)

Om te voorkomen dat de markt vóór en na 1 mei 2004
wordt verstoord, zijn de vastgestelde tranches voor 2004
bij Verordening (EG) nr. 334/2004 van de Commissie (4)
gewijzigd ten aanzien van het tijdschema en aangepast
ten aanzien van de verdeling van de hoeveelheden.
Verordening (EG) nr. 2262/2003 van de Commissie van
22 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin
gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om
invoercertificaten, die in december 2003 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer
van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de
periode van 1 januari tot en met 31 maart 2004 (5) moet
bijgevolg worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2262/2003 wordt als volgt gewijzigd:
a) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:
„2.
Voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004
kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1458/2003
invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bijlage II
aangegeven totale hoeveelheid.”.
b) Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de
onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1365/2000 (PB L 156 van 29.6.2000, blz.
5).
(2) PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.
(3) PB L 208 van 19.8.2003, blz. 3.

(4) PB L 60 van 27.2.2004, blz. 14.
(5) PB L 336 van 21.12.2003, blz. 16.
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BIJLAGE
„BIJLAGE II

Groep

Totale voor de periode van 1 tot en met 30 april 2004 beschikbare hoeveelheid
(in t)

G2

24 751,7

G3

2 728

G4

2 347

G5

5 063

G6

12 450

G7

4 564”
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VERORDENING (EG) Nr. 369/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale
voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De algemene voorschriften en de uitvoeringsbepalingen
die in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en
artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 voor de
uitvoerrestituties zijn vastgesteld, zijn van overeenkomstige toepassing op bovenbedoelde transacties.

(4)

De specifieke criteria die in aanmerking moeten worden
genomen bij de berekening van de uitvoerrestituties voor
rijst zijn vastgesteld in artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 3072/95.

(5)

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), en met name op artikel 13, lid
2, derde alinea,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (2), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2681/74 van de
Raad van 21 oktober 1974 betreffende de communautaire financiering van de uitgaven in verband met de
levering van landbouwproducten als voedselhulp (3) is
bepaald dat het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw, afdeling Garantie, het gedeelte van
de uitgaven financiert dat overeenkomt met de desbetreffende restituties bij uitvoer die overeenkomstig de
betrokken communautaire voorschriften zijn vastgesteld.
Om de opstelling en het beheer van de begroting voor
de communautaire voedselhulpacties te vergemakkelijken
en om de lidstaten in staat te stellen het bedrag van de
communautaire deelname in de financiering van de
nationale voedselhulpacties te kennen, moet het bedrag
van de voor deze acties toegekende restituties worden
vastgesteld.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De geldende restituties voor de producten van de sectoren
granen en rijst geleverd voor de communautaire en nationale
voedselhulpacties, uitgevoerd in het kader van internationale
verdragen of andere aanvullende programma's of die in het
kader van andere communautaire acties gratis worden geleverd,
worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 van de Commissie (PB L 158
van 27.6.2003, blz. 1).
(2) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
3
( ) PB L 288 van 25.10.1974, blz. 1.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de
in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen
en rijst
(in EUR/t)
Productcode

Bedrag van de restitutie

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

111,00

1006 30 92 9900

111,00

1006 30 94 9100

111,00

1006 30 94 9900

111,00

1006 30 96 9100

111,00

1006 30 96 9900

111,00

1006 30 98 9100

111,00

1006 30 98 9900

111,00

1006 30 65 9900

111,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

35,70

1102 20 10 9400

30,60

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

45,90

1104 12 90 9100

0,00

NB: Productcodes: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
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VERORDENING (EG) Nr. 370/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

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

Bij Verordening (EG) nr. 1877/2003 van de
Commissie (2) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (3), kan de Commissie volgens
de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr.
3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten
een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen. Bij deze
vaststelling moet met name rekening worden gehouden
met de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de
maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte
(parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in
het kader van de in Verordening (EG) nr. 1877/2003 bedoelde
inschrijving wordt op grond van de van 23 tot en met 26
februari 2004 ingediende offertes vastgesteld op 252,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 20.
(3) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 van de Commissie (PB L 299 van
1.11.2002, blz. 18).
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VERORDENING (EG) Nr. 371/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar
het eiland Réunion in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij deze vaststelling moet met name rekening worden
gehouden met de in de artikelen 2 en 3 van Verordening
(EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan iedere inschrijver wiens offerte gelijk is aan
of lager is dan de maximumsubsidie.

(4)

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

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

Bij Verordening (EG) nr. 1878/2003 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de subsidie voor de verzending van rijst naar het eiland
Réunion opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond
van de ingediende offertes, besluiten een maximumsubsidie vast te stellen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op grond van de offertes die van 23 tot en met 26 februari
2004 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG)
nr. 1878/2003 bedoelde inschrijving wordt een maximumsubsidie van 285,00 EUR/t vastgesteld voor de verzending van
langkorrelige B gedopte rijst van GN-code 1006 20 98 naar het
eiland Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 261 van 7.9.1989, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1453/1999 (PB L 167 van 2.9.1999, blz. 19).
(3) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 23.
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VERORDENING (EG) Nr. 372/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar
bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

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

Bij Verordening (EG) nr. 1875/2003 van de
Commissie (2) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (3), kan de Commissie volgens
de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr.
3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten
een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen. Bij deze
vaststelling moet met name rekening worden gehouden
met de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de
maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte
rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1875/2003 bedoelde inschrijving wordt op grond
van de van 23 tot en met 26 februari 2004 ingediende offertes
vastgesteld op 111,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 14.
(3) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz.
27).
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VERORDENING (EG) Nr. 373/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

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

Bij Verordening (EG) nr. 1876/2003 van de
Commissie (2) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (3), kan de Commissie volgens
de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr.
3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten
een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen. Bij deze
vaststelling moet met name rekening worden gehouden
met de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de
maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 1876/2003 bedoelde
inschrijving wordt op grond van de van 23 tot en met 26
februari 2004 ingediende offertes vastgesteld op 111,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 17.
(3) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz.
27).
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VERORDENING (EG) Nr. 374/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs
te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de
aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese
beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het
bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met
de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr
1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen
plaatsvinden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22
mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie
van 2 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen
van de steunregeling voor katoen (3). Als de wereldmarktprijs niet op die wijze kan worden bepaald, wordt
hij bepaald op basis van de laatst vastgestelde prijs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde
katoen bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de
gunstigste, voor de werkelijke markttendens representa-

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 32,378 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.
(3) PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1486/2002 (PB L 223 van 20.8.2002, blz. 3).
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VERORDENING (EG) Nr. 375/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1249/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr.
1766/92 ten aanzien van de invoerrechten in de sector
granen.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt.

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (2), en met name op artikel
2, lid 1,

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten moeten deze rechten voor de zwevende
valuta's worden berekend aan de hand van de in een
referentieperiode geconstateerde representatieve marktkoersen.

Overwegende hetgeen volgt:

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1249/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in
bijlage I bij deze verordening,

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)

(1)

(2)

In artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en
verminderd met de cif-invoerprijs van de betrokken
zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan
het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
In artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
is bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend aan
de hand van de representatieve prijzen voor het
betrokken product op de wereldmarkt.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde invoerrechten in de sector granen worden vastgesteld
in bijlage I bij deze verordening en zijn bepaald aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (PB L 158 van 27.6.2003, blz.
1).
(2) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1110/2003 (PB L 158 van 27.6.2003, blz.
12).
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BIJLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Omschrijving

Invoerrecht (1)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden

0,00

1002 00 00

Rogge

29,65

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

32,69

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (2)

32,69

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

29,65

( ) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(2) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
1
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BIJLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 13 februari 2004 tot en met 26 februari 2004)
1. Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:
Beursnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

Van gemiddelde
kwaliteit (*)

Van lage
kwaliteit (**)

US barley 2

Notering (EUR/t)

137,48 (***)

88,90

167,04

157,04

137,04

102,40

10,46

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Golfpremie (EUR/t)
Grote-Merenpremie (EUR/t)

28,12
—

(*) Een korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(**) Een korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
(***) Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

2. Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:
Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 32,19 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 0,00 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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VERORDENING (EG) Nr. 376/2004 VAN DE COMMISSIE
van 27 februari 2004
tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging
van bepaalde conserven
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

code 1509 90 00 en de factoren die in aanmerking zijn
genomen bij de vaststelling van de uitvoerrestituties voor
bovenbedoelde olijfolie tijdens een referentieperiode. Het
is dienstig de periode van twee maanden die onmiddellijk voorafgaat aan de periode waarin de productierestitutie wordt toegekend als referentieperiode aan te
merken.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
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 (1), en met name op artikel 20 bis,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 20 bis van Verordening nr. 136/66/EEG is
bepaald dat een productierestitutie wordt verleend voor
olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van
bepaalde conserven. Krachtens artikel 20 bis, lid 6, en
onverminderd het bepaalde in lid 3 daarvan, wordt het
bedrag van deze restitutie om de twee maanden door de
Commissie vastgesteld.
Volgens artikel 20 bis, lid 2, van voornoemde verordening wordt de restitutie vastgesteld op basis van het
verschil tussen de prijzen op de wereldmarkt en die op
de markt van de Gemeenschap, waarbij rekening wordt
gehouden met de invoerbelasting voor olijfolie, van GN-

(3)

De toepassing van de bovenbedoelde criteria leidt tot het
vaststellen van de restitutie zoals hieronder aangegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de maanden maart en april 2004 bedraagt de in artikel
20 bis, lid 2, van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde
productierestitutie 44,00 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) 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).
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 10 februari 2004
tot wijziging van Besluit 2001/264/EG betreffende de vaststelling van beveiligingsvoorschriften
van de Raad
(2004/194/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(6)

Op 14 maart 2003 is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de NAVO inzake gegevensbeveiliging
ondertekend (4).

(7)

Het is derhalve noodzakelijk in aanhangsel 2 van bovengenoemd besluit de corresponderende NAVO-rubriceringsgraden op te nemen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 207, lid 3,
Gelet op Besluit 2002/682/EG, Euratom van de Raad van 22
juli 2002 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (1),
en met name op artikel 24,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

De aanhangsels 1 en 2 bij de veiligheidsvoorschriften
van de Raad, gehecht aan Besluit 2001/264/EG (2),
bevatten respectievelijk een lijst van nationale veiligheidsinstanties (NVI) en een tabel met een vergelijking
van de nationale beveiligingsrubriceringen.
Op 16 april 2003 hebben de Tsjechische Republiek, de
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek
Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije,
de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek
Slovenië en de Slowaakse Republiek het Verdrag betreffende hun toetreding tot de Europese Unie ondertekend (3).
Volgens artikel 2, lid 2, van Besluit 2001/264/EG
moeten deze lidstaten passende maatregelen nemen om
ervoor te zorgen dat wanneer gerubriceerde EU-gegevens
worden verwerkt, de beveiligingsvoorschriften van de
Raad worden nageleefd.
Teneinde deze staten ook in bovengenoemde aanhangsels te kunnen vermelden, is het derhalve, technisch
gezien, noodzakelijk Besluit 2001/264/EG te wijzigen.

BESLUIT:

Artikel 1
Besluit 2001/264/EG wordt hierbij als volgt gewijzigd:
a) Aanhangsel 1 wordt vervangen door het document in
bijlage I bij dit besluit.
b) Aanhangsel 2 wordt vervangen door het document in
bijlage II bij dit besluit.
Artikel 2
1. Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking.
2. Het is slechts van toepassing onder voorbehoud en op de
datum van inwerkingtreding van de op 16 april te Athene
ondertekende Toetredingsakte van 2003.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2004.

In aanhangsel 2 bij Besluit 2001/264/EG staat dat de
correspondentie met de NAVO-rubriceringsgraden wordt
vastgesteld bij de onderhandelingen over de beveiligingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de NAVO.

(1) PB L 230 van 28.8.2002, blz. 7.
(2) PB L 101 van 11.4.2001, blz. 1.
(3) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 17.

Voor de Raad
De voorzitter
C. McCREEVY

(4) PB L 80 van 27.3.2003, blz. 36.
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BIJLAGE I
BELGIË

SPANJE

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et
de la coopération au développement
Autorité nationale de sécurité (ANS)
Direction du protocole et de la sécurité
Service de la sécurité P & S 6
Rue des Petits Carmes 15
B-1000 Bruxelles

Autoridad Nacional de Seguridad
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro s/n
Carretera Nacional Radial VI, km 8,5
E-28023 Madrid
Teléfono: (34-91) 372 57 07, (34-91) 372 50 27
Fax: (34-91) 372 58 08

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)
Directie Protocol en Veiligheid P&S 6
Karmelietenstraat 15
B-1000 Brussel
Téléphone du secrétariat: (32-2) 519 05 74
Téléphone de la présidence: (32-2) 501 82 20; (32-2) 501 87 10
Télécopieur: (32-2) 519 05 96

FRANKRIJK
Secrétariat général de la défense nationale
Service de sécurité et de défense (SGDN/SSD)
51 boulevard de la Tour-Maubourg
F-75700 Paris 07 SP
Téléphone: (33-1) 71 75 81 77
Télécopieur: (33-1) 71 75 82 00

TSJECHIË
National Security Authority
Na Popelce 2/16
CZ-150 06 Praha 56
Telefon: (420) 257 28 33 35
Fax: (420) 257 28 31 10
DENEMARKEN
Politiets Efterretningstjeneste
Klausdalsbrovej 1
DK-2860 Søborg
Telefon (45) 33 14 88 88
Fax (45) 33 43 01 90
DUITSLAND
Bundesministerium des Innern
Referat IS 2
Alt-Moabit 101 D
D-11014 Berlin
Telefon: 49-18 88–681-15 26
Fax: 49-18 88-681-558 06
ESTLAND
Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security
Sakala 1
EE-15094 Tallinn
Telefon: (372) 717 00 30
Fax: (372) 717 00 01
GRIEKENLAND
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ)
Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΥΣΠ — Β Κλάδος)
Τµήµα Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών
ΣΤΓ 1020-Χολαργός (Αθήνα)
Ελλάδα
Τηλέφωνα: (30) 210 657 20 09 (ώρες γραφείου), (30) 210 657 20 10
(ώρες γραφείου)
Φαξ: (30) 210 642 64 32, (30) 210 657 21 81
Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)
Military Intelligence Service (MIS-Bi Branch)
Security Counterintelligence Section
GR-STG 1020 Holargos — Athens
Telephone: (30) 210 657 20 09, (30) 210 657 20 10
Fax: (30) 210 642 64 32, (30) 210 657 21 81

IERLAND
National Security Authority
Department of Foreign Affairs
80 St. Stephens Green
Dublin 2
Ireland
Telephone: (353-1) 478 08 22
Fax: (353-1) 478 14 84

ITALIË
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
Ufficio Centrale per la Sicurezza
Via della Pineta Sacchetti, 216
I-00168 Roma
Tel.: (39) 066 27 47 75
Fax: (39) 066 14 33 97

CYPRUS
Υπουργείο Άµυνας
Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)
Υπουργείο Άµυνας
Λεωφόρος Εµµανουήλ Ροΐδη 4
1432 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: (357) 22 80 75 69, (357) 22 80 75 19, (357) 22 80 77 64
Φαξ: (357) 22 30 23 51
Ministry of Defence
Minister's Military Staff
National Security Authority (NSA)
4 Emanuel Roidi street
CY-1432 Nicosia
Telephone: (357) 22 80 75 69; (357) 22 80 75 19; (357) 22 80 77 64
Fax: (357) 22 30 23 51

LETLAND
Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia
Miera Iela 85/A
LV-1001 Riga
Telefon: (371) 702 54 18
Fax: (371) 702 54 06
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LITOUWEN
National Security Authority of the Republic of Lithuania
Gedimino 40/2
LT-2600 Vilnius
Telefon: (370-5) 266 32 05
Fax: (370-5) 266 32 00

Internal Security Agency
Department for the Protection of Classified Information
2A Rakowiecka St.
PL-00-993 Warszawa
Telefon: (48-22) 585 73 60
Fax: (48-22) 585 85 09

LUXEMBURG

PORTUGAL

Autorité nationale de sécurité
Ministère d'État
Boîte Postale 23 79
L-1023 Luxembourg
Téléphone: (352) 478 22 10 (central), (352) 478 22 35 (ligne directe)
Télécopieur: (352) 478 22 43; (352) 478 22 71

Presidência do Conselho de Ministros
Autoridade Nacional de Segurança
Avenida Ilha da Madeira
P-1400-204 Lisboa
Tel.: (351-21) 301 17 10
Fax: (351-21) 303 17 11

HONGARIJE
National Security Authority Republic of Hungary
Pf. 2
HU-1352 Budapest
Telefon: (361) 346 96 52
Fax: (361) 346 96 58
MALTA
Ministry of Justice and Home Affairs
P.O. Box 146
MT-Valletta
Telefon: (356) 21 24 98 44
Fax: (356) 21 23 53 00
NEDERLAND
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Postbus 20010
2500 EA Den Haag
Nederland
Tel.: (31-70) 320 44 00
Fax: (31-70) 320 07 33
Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingendienst (MID)
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
Tel.: (31-70) 318 70 60
Fax: (31-70) 318 79 51
OOSTENRIJK
Informationssicherheitskommission
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
A-1014 Wien
Telefon: 431-531 15 23 96
Fax: 431-531 15 25 08
POLEN
Military Information Services
National Security Authority — Military Sphere
PL-00-909 Warszawa 60
Telefon: (48-22) 684 61 19
Fax: (48-22) 684 61 72
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SLOVENIË
Office of the Government of the Republic of Slovenia
For the Protection of Classified Information — NSA
Slovenska cesta 5
SVN-1000 Ljubljana
Telefon: (386-1) 426 91 20
Fax: (386-1) 426 91 91
SLOWAKIJE
National Security Authority
Budatínska 30
SK-851 05 Bratislava
Telefon: (421-2) 68 69 95 09
Fax: (421-2) 63 82 40 05
FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)
Laivastokatu/Maringatan 22
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
P. (358-9) 16 05 53 38
F. (358-9) 16 05 53 03
ZWEDEN
Utrikesdepartementet
SSSB
S-103 39 Stockholm
Telefon (46-8) 405 54 44
Fax (46-8) 723 11 76
VERENIGD KONINKRIJK
National Security Authority
The Secretary for T3P/1
PO Box 56 56
London EC1A 1AH
United Kingdom
Telephone: (44) 20 72 70 87 51
Fax: (44) 20 76 30 14 28
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BIJLAGE II
Vergelijking van de beveiligingsrubriceringen
EU-rubricering

Très Secret UE/EU Top Secret

Secret UE

Confidentiel UE

Restreint UE

Confidentiel
Vertrouwelijk

Diffusion restreinte
Beperkte verspreiding

Tsjechië

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Denemarken

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Duitsland

Streng geheim

Geheim

VS (2) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estland

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Griekenland

Άκρως απόρρητο
Abk: ΑΑΠ

Απόρρητο
Abk: (ΑΠ)

Εµπιστευτικό ΕΕ
Αbk: (ΕΜ)

Περιορισµένης χρήσης
Abk: (ΠΧ)

Spanje

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión limitada

Frankrijk

Très Secret Défense (1)

Secret Défense

Confidentiel Défense

Diffusion restreinte

Ierland

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italië

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Cyprus

Άκρως απόρρητο

Απόρρητο

Εµπιστευτικό ΕΕ

Περιορισµένης χρήσης

Letland

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzı̄bām

Litouwen

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxemburg

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Hongarije

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nederland

STG Zeer Geheim

STG Geheim

STG Confidentieel

—

Oostenrijk

Streng geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polen

Ściśle tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone
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Très Secret
Zeer Geheim
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België

Très Secret UE/EU Top Secret

Secret UE

Confidentiel UE

Restreint UE

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovenië

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

SVN Interno

Slowakije

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finland

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Zweden

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Verenigd Koninkrijk

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

NAVO-rubricering

Cosmic Top Secret

NATO Secret

NATO Confidential

NATO Restricted

WEU-rubricering

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted

Publicatieblad van de Europese Unie

(1) Frankrijk: met „Trés Secret Défense, gemerkte documenten”, die betrekking hebben op regeringsprioriteiten, kunnen alleen worden uitgewisseld met toestemming van de eerste minister.
(2) Duitsland: VS = Verschlusssache (versleutelde informatie).
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 september 2000
waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de werking van de
EER-overeenkomst wordt verklaard
(Zaak COMP/M.1879-Boeing/Hughes)
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2740)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/195/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Op 26 mei 2000 concludeerde de Commissie dat de
aangemelde operatie aanleiding vormde voor ernstige
twijfels omtrent de verenigbaarheid ervan met de
gemeenschappelijke markt en leidde zij de procedure in
overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub c), van de concentratieverordening en artikel 57, lid 2, sub a), van de EERovereenkomst.

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inzonderheid op artikel 57, lid 2, sub a),
I. PARTIJEN

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21
december 1989 inzake de controle op concentraties van ondernemingen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1310/97 (2), inzonderheid artikel 8, lid 2,

(3)

Boeing is een te Delaware gevestigde onderneming die
actief is op het gebied van verkeersvliegtuigen, de
defensie-industrie en de ruimtevaart, waaronder de
productie en de lancering van satellieten. De satellietactiviteiten van Boeing betreffen hoofdzakelijk de productie
van wereldwijde plaatsbepalingssystemen („GPS”) en
navigatiesatellieten voor het Amerikaanse ministerie van
Defensie. Boeing biedt wereldwijd satellietlanceringsdiensten aan commerciële afnemers en aan de Amerikaanse
regering via het Delta-programma, dat haar volledig
eigendom is. Voorts bezit Boeing een minderheidsbelang
in een andere aanbieder van lanceringsdiensten, Sea
Launch, met een belang van 40 %. De joint venture Sea
Launch werd in 1999 actief.

(4)

Hughes is een in de Verenigde Staten gevestigde dochteronderneming van General Motors die satellietdiensten
aanbiedt (waaronder communicatiediensten en betaaltelevisie) en satellieten vervaardigt. Het satelliethoofdaannemings- en uitrustingsbedrijf van Hughes bestaat uit
Hughes Space and Communications Company („HSC”),
Spectrolab Inc. („Spectrolab”) en Hughes Electron Dynamics („HED”): HSC ontwerpt en produceert communicatiesatellieten voor commerciële afnemers in de hele
wereld, evenals voor het Amerikaanse ministerie van
Defensie en NASA, terwijl Spectrolab en HED componenten produceren die hoofdzakelijk bestemd zijn voor
gebruik in satellieten (zoals zonnecellen, zonnepanelen,
lopende-golfbuizen en accu's).

Gezien het besluit van de Commissie van 26 mei 2000 om in
deze zaak de procedure in te leiden,

Gezien het advies van het Adviescomité voor concentraties (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 april 2000 ontving de Commissie een aanmelding overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
4064/89 („de concentratieverordening”) van een operatie
waarbij The Boeing Company („Boeing” of „de aanmeldende partij”) de zeggenschap verwerft in de zin van
artikel 3, lid 1, sub b), van de concentratieverordening
over het satelliethoofdaannemings- en uitrustingsbedrijf
van Hughes Electronics Corporation („Hughes”).

(1) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1. Verordening gerectificeerd in PB
L 257 van 21.9.1990, blz. 13.
(2) PB L 180 van 9.7.1997, blz. 1.
(3) PB C 53 van 28.2.2004.
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II. DE OPERATIE

(5)

Op 13 januari 2000 sloten Boeing, Hughes en HSC een
Stock Purchase Agreement, uit hoofde waarvan Boeing
het volgende zal verwerven: a) alle uitstaande aandelen
van HSC; b) alle uitstaande aandelen van Spectrolab; c)
de activa van HED; d) 2,69 % van de geëmitteerde en
uitstaande gewone aandelen van ICO Global Communications (Holdings) Ltd, thans in handen van Hughes,
alsmede e) 2 % van de geëmitteerde en uitstaande
gewone aandelen van Thuraya Satellite Telecommunications Private Joint Stock Co., thans in handen van
Hughes.

(6)

Voorts zullen de aandelen van de Hughes-groep in een
onderzoeks-joint venture met Raytheon („HRL”) worden
overgedragen aan Boeing, indien hiervoor de instemming van Raytheon wordt verkregen. Zo niet, dan zijn
Hughes en Boeing voornemens een joint venture te
vormen om Boeing in de gelegenheid te stellen de
vruchten te plukken van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van HRL.

(7)

De Hughes-groep blijft eigenaar van al haar andere
bedrijven, te weten Hughes Network Systems, PanAmSat
en DirecTV.

(8)

Gelet op het voorgaande moet de voorgenomen operatie
worden aangemerkt als een concentratie in de zin van
artikel 3, lid 1, sub b), van de concentratieverordening.

(11)

Aangezien ICO statutair gevestigd is op de Kaaimaneilanden maar feitelijk wordt bestuurd in Londen, is de
vraag of ICO moet worden beschouwd als een communautaire onderneming doorslaggevend bij het beantwoorden van de vraag of de voorgestelde operatie een
communautaire dimensie heeft. Indien de omzet van
HSC met ICO wordt begrepen onder de omzet in de
EER, dan valt de operatie onder de concentratieverordening. De aanmeldende partij blijft er echter bij dat de
omzet van HSC met ICO moet worden toegerekend aan
de Kaaimaneilanden.

(12)

Op die basis heeft de Commissie ICO om nadere informatie verzocht. De onderneming antwoordde op 29
februari 2000. Gebleken is dat ICO werd gecreëerd als
resultaat van een project dat werd opgezet door Inmarsat
(een internationale organisatie, gebaseerd in Londen,
welke thans een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde onderneming is geworden) voor het leveren van
wereldwijde datatransmissie- en spraaktelefoniediensten
met behulp van een telecommunicatienetwerk via satelliet. Voor dat doel werd in 1994 de onderneming ICO
opgericht in Engeland en Wales. Deze onderneming
werd vervolgens geliquideerd en de activa werden overgebracht naar een onderneming op de Kaaimaneilanden,
welke onderneming zelf werd omgevormd tot een
onderneming op Bermuda. Deze veranderingen, die
voornamelijk lijken te zijn ingegeven door fiscale overwegingen, hebben de beheersstructuur van de onderneming echter ongewijzigd gelaten. Zoals ICO zelf formeel
heeft verklaard, vindt het merendeel van de activiteiten
van ICO plaats in Londen, waar het dagelijkse beheer
wordt gevoerd en waar zich 73 % van het personeel van
ICO bevindt, terwijl de rest verspreid is over verscheidene locaties in de rest van de wereld. Gelet op het voorgaande lijkt het in formele zin juist dat partijen beweren
dat ICO een onderneming is die statutair is gevestigd op
de Kaaimaneilanden (beter gezegd op de Bermudaeilanden) maar dat ICO vanuit economisch oogpunt nog
duidelijk een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
onderneming is.

(13)

Bij de berekening van de omzet voor het doel van de
concentratieverordening
moet
rekening
worden
gehouden met de economische realiteit van een situatie.
In lid 7 van de mededeling van de Commissie betreffende de berekening van de omzet (1) is bepaald dat „de
regels [voor het berekenen van de omzet] dienen om te
verzekeren dat de verkregen cijfers een getrouw beeld
van de economische werkelijkheid geven”. In dit geval
moet de omzet van HSC uit de activiteiten met ICO
worden toegerekend aan het Verenigd Koninkrijk.

(14)

Voorts is gebleken dat, ofschoon de satellietovereenkomst tussen HSC en ICO formeel is gesloten met de
ondernemingen op de Kaaimaneilanden, de onderhandelingen werden gevoerd door ICO-personeel te Londen,
en dat enige wijziging van belang in deze overeenkomst
zou worden besproken in Londen. Indien voorts rekening wordt gehouden met de plaats waar de transactie in
werkelijkheid werd uitgevoerd, en derhalve waar de
concurrentie tussen HSC en andere hoofdaannemers van
satellieten plaatshad, is onmiskenbaar sprake van het
Verenigd Koninkrijk.

III. COMMUNAUTAIRE DIMENSIE

(9)

(10)

De aanmeldende partij is van oordeel dat de onderhavige
operatie geen communautaire dimensie heeft en derhalve
buiten de jurisdictie van de Commissie valt, omdat HSC
niet voldoet aan de EER-omzetdrempels zoals vastgesteld
in de concentratieverordening. Volgens de aanmeldende
partij bedroeg de omzet van HSC in de hele Gemeenschap […]* (*) miljoen EUR in 1999 en […]* miljoen
EUR in 1998.

HSC behaalde echter een aanzienlijke omzet (ongeveer
[…]* miljoen EUR in 1999) met ICO Global Communications (Holdings) Ltd. („ICO”). ICO werd opgericht voor
het leveren van wereldwijde mobiele persoonlijke
communicatiediensten per satelliet. ICO verzocht in
augustus 1999 om „Chapter 11 protection” (de procedure in de Verenigde Staten voor ondernemingen die
failliet dreigen te gaan) en is onlangs gereorganiseerd.
Boeing voert aan dat de enige manier waarop kan
worden gesteld dat HSC de EER-omzetdrempel haalt,
wordt gevormd door het opnemen van de verkopen aan
ICO in de EER-omzet.

(*) Onderdelen van deze tekst zijn gewijzigd om te voorkomen dat
vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven; deze onderdelen zijn
tussen vierkante haken geplaatst en voorzien van een asterisk.

28.2.2004

(1) PB C 66 van 2.3.1998, blz. 25.
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Uit hoofde van de richtsnoeren van punt 7 van de mededeling betreffende de berekening van de omzet moet de
omzet van HSC uit verkopen via ICO worden toegerekend aan het Verenigd Koninkrijk en bij de omzet in de
EER worden gerekend.

(20)

De aanmeldende partij voert aan dat de productmarkten
voor satellieten kunnen worden ingedeeld aan de hand
van twee kenmerken: i) het type afnemer en ii) de door
de satelliet beschreven baan.

(21)

Boeing is van oordeel dat civiele satellieten die worden
verkocht aan commerciële afnemers, civiele satellieten
die worden verkocht aan regeringen en militaire satellieten afzonderlijke productmarkten vormen. Ten eerste
behoren regeringssatellieten tot een andere productmarkt
dan commerciële satellieten omdat het gespecialiseerde
producten zijn, in tegenstelling tot commerciële satellieten die hiervan vaak een afgeleide zijn. Deze
verschillen leiden tot verschillende concurrentievoorwaarden tussen commerciële satellieten en regeringssatellieten: de concurrentie voor commerciële toepassingen
spitst zich vaak toe op massaproductietechnieken, terwijl
de concurrentie op het gebied van regeringssatellieten
gebaseerd is op een hogere mate van specialisatie en de
betrokkenheid van de afnemer. Ten tweede vormen militaire satellieten een specifieke productmarkt omdat de
apparatuur aan zeer strenge eisen moet voldoen, hetgeen
resulteert in striktere productspecificaties, zwaardere testprogramma's en gespecialiseerde componenten die niet
worden gebruikt in andere satellieten.

(22)

Boeing stelt voorts dat satellieten met een geostationaire
omloopbaan (GEO-satellieten), satellieten met een nietgeostationaire omloopbaan (NGSO-satellieten, ofwel
satellieten met een lage omloopbaan (LEO-satellieten)) en
satellieten met een middelhoge omloopbaan (MEO-satellieten) tot afzonderlijke productmarkten behoren, aangezien elk type omloopbaan, vanuit het oogpunt van de
vraagzijde, specifieke voor- en nadelen biedt, hetgeen de
verschillende typen satellieten gezien hun aard geschikt
maakt voor verschillende toepassingen (zo leent een
LEO-satelliet zich door de kortere afstand tot de aarde
beter voor toepassingen die aftasting met hoge resolutie
vereisen). Voorts bedraagt, aan de aanbodzijde, de
periode die benodigd is om aan te tonen dat men over
de technische capaciteiten beschikt om een satelliet met
een verschillende omloopbaan te bouwen, drie tot vijf
jaar. In het bijzonder zijn GEO-satellieten veel duurder
(100 miljoen USD voor GEO-satellieten, in vergelijking
met 10 miljoen USD voor LEO-satellieten), complexer,
zwaarder en duurzamer dan NGSO-satellieten.

(23)

In eerdere beschikkingen (2) verdeelde de Commissie de
sector satellieten voornamelijk naar toepassing, waarbij
een onderscheid werd gemaakt tussen communicatiesatellieten (en mogelijk navigatiesatellieten) enerzijds en
satellieten voor wetenschappelijke en observatiedoeleinden anderzijds, vanwege de verschillende technologische vaardigheid en kennis die deze toepassingen
vereisen. De Commissie heeft ook gesuggereerd dat er
sprake kan zijn van verschillende productmarkten voor
militaire en civiele satellieten (vooral omdat de concurrentievoorwaarden tussen militaire en civiele toepassingen verschillen), en dat een verdere indeling naar type
omloopbaan mogelijk is. Voorts werd een onderscheid
gemaakt naar type afnemer (commerciële exploitant of
overheid), zij het voor het doel van de geografische
marktdefinities.

Boeing en HSC hebben een gecombineerde geaggregeerde wereldwijde omzet van meer dan 5 000 miljoen
EUR (1) (53 403 miljoen EUR voor Boeing in 1999 en
2 136 miljoen EUR voor Hughes in 1999). Zij behalen
elk een geaggregeerde omzet in de hele Gemeenschap
van meer dan 250 miljoen EUR ([…]* miljoen EUR voor
Boeing in 1999 en […]* miljoen EUR voor Hughes in
1999) en geen van de betrokken ondernemingen behaalt
meer dan twee derden van hun geaggregeerde omzet in
de gehele Gemeenschap in één enkele lidstaat. Derhalve
heeft de operatie een communautaire dimensie in de zin
van artikel 1, lid 2, van de concentratieverordening.

IV. VERENIGBAARHEID MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

(17)

De gefuseerde onderneming gaat satellieten en apparatuur
vervaardigen
en
satellietlanceringsdiensten
verstrekken. In haar besluit van 26 mei 2000 concludeerde de Commissie dat er redenen waren om te
vermoeden dat de operatie zou leiden tot het ontstaan of
het versterken van een machtspositie van HSC op de
markt voor commerciële GEO-communicatiesatellieten,
alsmede een machtspositie zou creëren op de markt voor
commerciële satellietlanceringen.

(18)

Nader onderzoek van de Commissie heeft echter uitgewezen dat, om de in de delen A en B uiteengezette
redenen, er met betrekking tot deze markten geen aanleiding is tot bezorgdheid over de mededinging.

A. SATELLIETEN

Relevante productmarkten

(19)

Satellieten zijn complexe ruimtevaartuigen die een baan
beschrijven om een hemellichaam. Satellieten kunnen
worden gebruikt voor verschillende toepassingen
(communicatie, navigatie, observatie en wetenschappelijke doeleinden), voor civiele en militaire afnemers.

(1) Omzet berekend overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de concentratieverordening en de mededeling van de Commissie betreffende de
berekening van de omzet (PB C 66 van 2.3.1998, blz. 25). Voorzover de cijfers betrekking hebben op de omzet over de periode
voorafgaand aan 1 januari 1999, werd deze berekend op basis van
de gemiddelde wisselkoersen voor de ECU en omgezet in een gelijk
aantal euro.
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(2) Zie bijvoorbeeld zaak COMP/M.1636-MMS/DASA/Astrium, beschikking van de Commissie van 21 maart 2000. (Nog niet gepubliceerd
in het Publicatieblad).
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(24)

In het algemeen bevestigen de resultaten van het onderzoek van de Commissie dat a) satellieten die worden
gebruikt voor communicatie, navigatie en wetenschappelijke doeleinden tot afzonderlijke productmarkten
behoren; b) de concurrentievoorwaarden voor commerciële satellieten, civiele regeringssatellieten en militaire
satellieten van elkaar verschillen; c) een onderscheid
moet worden gemaakt tussen GEO- en NGSO-satellieten,
ofschoon dit onderscheid van groter belang is bij
communicatiesatellieten dan bij wetenschappelijke of
observatiesatellieten (omdat de meeste wetenschappelijke
en observatiesatellieten NGSO-satellieten zijn, en waarschijnlijk ook omdat het, gezien het specifieke karakter
van elke wetenschappelijke en observatiesatelliet, kunnen
beschikken over bestaande ontwerpen en eerder opgedane ervaringen voor een gegeven type omloopbaan
wellicht van minder belang is dan bij communicatieproducten waarvoor massaproductie mogelijk is).

(25)

Uit schattingen van partijen blijkt echter dat alle
commerciële GEO-satellieten communicatiesatellieten
zijn, en dat nagenoeg alle commerciële NGSO-satellieten
eveneens communicatiesatellieten zijn. Derhalve is het
voor het beoordelen van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de concurrentie niet van
belang om een verdere indeling naar toepassing te
maken (bijvoorbeeld communicatie-, navigatie-, observatie- en wetenschappelijke satellieten).

28.2.2004

aankoopprocedures volgen. Tot slot heeft de Commissie
de mogelijkheid geopperd van een wereldwijde markt
voor militaire satellieten die op concurrerende markten
worden betrokken bij hoofdaannemers in de Gemeenschap en de Verenigde Staten, maar gebleken is dat
nationale markten blijven bestaan in lidstaten waar satellieten alleen worden gekocht bij binnenlandse hoofdaannemers. Voor het doel van deze zaak is het echter niet
noodzakelijk om tot een nadere afbakening van de
geografische markten voor (civiele en militaire) regeringssatellieten te komen, omdat bij alle in overweging
genomen definities de effectieve concurrentie niet in
enige mate van betekenis zou worden gehinderd in de
EER of een aanmerkelijk deel ervan.

BEOORDELING VAN DE CONCURRENTIE

(26)

Voorts is het, voor het doel van deze zaak, niet nodig de
relevante productmarkten voor satellieten nader af te
bakenen aangezien in alle mogelijke marktdefinities die
zijn overwogen, de daadwerkelijke mededinging niet op
significante wijze zou worden belemmerd in de EER of
een wezenlijk deel daarvan.

(29)

HSC en Boeing zijn beiden actief als hoofdaannemers
van satellieten. De operatie zal echter geen directe overlapping van activiteiten van partijen ten gevolge hebben
omdat alleen HSC actief is op commercieel gebied, en
HSC noch Boeing GEO- of NSGO-satellieten heeft geleverd aan regeringen in Europa. Voorts zij vermeld dat de
satellieten van Boeing en HSC worden gebruikt voor
verschillende toepassingen (communicatie voor HSC en
navigatie voor Boeing) en verschillende afmetingen en
omloopbanen hebben (GEO- en MEO-satellieten bij HSC
en LEO-satellieten bij Boeing).

(30)

In dat verband heeft de aanmeldende partij aangevoerd
dat er geen markten zijn die horizontale gevolgen zullen
ondervinden van de fusie. Gezien het aandeel van HSC
in commerciële communicatiesatellieten moet daarentegen worden nagegaan of de samenvoeging met het
satellietbedrijf van Boeing de reeds sterke positie van
HSC verder zal versterken, in het bijzonder op de markt
voor commerciële GEO-satellieten.

RELEVANTE GEOGRAFISCHE MARKTEN
(27)

De aanmeldende partij voert aan dat de markten voor
commerciële satellieten mondiaal zijn. Dit komt overeen
met eerdere beschikkingen van de Commissie (1) en
wordt algemeen bevestigd door de resultaten van het
onderzoek van de Commissie.

(28)

Boeing voert voorts aan dat de geografische markten
voor (civiele en militaire) regeringssatellieten nationaal of
op zijn hoogst regionaal van aard zijn. In haar beschikking inzake Astrium (2) kwam de Commissie tot de
conclusie dat er sprake is van een West-Europese (3)
markt voor satellieten die worden afgenomen door ruimteagentschappen, aangezien institutionele satellieten daar
overwegend worden aangekocht door het Europees
Ruimteagentschap (ESA), dat zich daarbij laat leiden
door een geografisch juste retour-beginsel. Voorts stelde
de Commissie dat er mogelijk ook nationale markten
bestaan voor institutionele satellieten in de lidstaten waar
de
nationale
ruimteagentschappen
vergelijkbare

(1) Zie zaak IV/M.437 (Matra Marconi Space/British Aerospace
Systems), paragraaf 22, beschikking van de Commissie van 22
augustus 1994 en zaak COMP/M.1636 (MMS/DASA/Astrium).
(2) Zie zaak COMP/M.1636 (MMS/DASA/Astrium).
(3) Voor het doel van deze zaak wordt onder West-Europa verstaan de
EER en Zwitserland (dit omvat dus alle lidstaten van het Europees
Ruimteagenschap).

De ma r kt

(31)

Commerciële GEO-communicatiesatellieten zijn grote
satellieten (meer dan de helft van de GEO-satellieten
heeft een laadvermogen van meer dan 9 000 lbs.) die in
een geostationaire baan om de aarde worden gebracht,
om vanuit deze positie verschillende diensten te ondersteunen, zoals telefoonverkeer, datatransmissie, televisieuitzendingen en kabeltelevisie alsmede directe uitzendingsdiensten.

(32)

De vraag is afkomstig van commerciële exploitanten van
satellieten. Dit kunnen grote internationale organisaties
zoals Intelsat of Inmarsat zijn, maar ook particuliere
bedrijven, die zelf de verstrekkers van de verkochte diensten zijn of de satellietcapaciteit vervolgens weer doorverhuren aan dienstenaanbieders zoals televisie-omroeporganisaties, telecommunicatiebedrijven, enzovoorts.

28.2.2004
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Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat
satellieten bijna altijd worden aangekocht via open internationale aanbestedingsprocedures waarbij verschillende
hoofdaannemers voor satellieten betrokken zijn, zoals
HSC, Space Systems/Loral („SS/Loral”), Lockheed Martin,
Alcatel Space Industries („Alcatel”) of Astrium. Gezien de
grote winstderving (tot één miljoen dollar per dag) die
optreedt wanneer een satelliet defect raakt, is voorts
gebleken dat de keuze van de hoofdaannemer in de allereerste plaats wordt gebaseerd op de betrouwbaarheid en
de prijs, terwijl ook de duurzaamheid van de satelliet en
de productietijd een belangrijke rol spelen.
Wegens de komst van kleinere, NGSO-satellietconstellaties die ook communicatiediensten aanbieden (zoals
mobiele telefonie, semafonie, datatransmissie en berichtenverzending op afstand), alsmede het feit dat posities
en slots in de ruimte voor GEO-satellieten steeds
schaarser worden, is het de verwachting dat zich op de
markt voor GEO-satellieten in de toekomst de volgende
drie ontwikkelingen zullen voordoen: i) minder groei of
zelfs een afname van het aantal bestelde satellieten; ii)
toename van de gemiddelde massa en het gemiddelde
vermogen van satellieten; iii) concentratie op breedbanddiensten (niet economisch ondersteund door kleinere
satellieten).

M a r kt de e lne me r s
(35)

GEO-communicatiesatellieten worden voornamelijk op
de markt gebracht door vijf hoofdaannemers van satellieten in de Verenigde Staten en Europa, namelijk HSC,
SS/Loral, Lockheed Martin, Alcatel en Astrium. Alle vijf
producenten vervaardigen zowel GEO- als NGSOcommunicatiesatellieten, zowel voor gebruik door regeringen als commerciële afnemers.

(36)

Op basis van het gemiddelde aantal bestelde commerciële GEO-communicatiesatellieten sinds 1997 waren de
marktaandelen als volgt: HSC [tussen 35 % en 45 %]*,
Lockheed Martin [tussen 25 % en 35 %]*, Alcatel [tussen
10 % en 20 %]*, SS/Loral [tussen 10 % en 20 %]* en
Astrium [tussen 0 % en 10 %]*.

de bedrijfskolom gelegen segment van de satellietexploitatie (via PanAmSat, DirecTV en Hughes Network
Systems), zou kunnen worden gezien als zowel een
belangrijke leverancier als een belangrijke concurrent
van haar afnemers. In interne documenten van partijen
werd gesuggereerd dat dit voor een groot aantal satellietexploitanten reden was om niet bij HSC te kopen.

(38)

Dit was aanleiding om te stellen dat de concurrentiepositie van HSC beter tot uitdrukking zou komen door het
succespercentage bij de inschrijvingen op aanbestedingen, dat [tussen 40 % en 60 %]* bedraagt. Derden
hebben expliciet verklaard van oordeel te zijn dat HSC
een machtspositie innam op de markt voor commerciële
GEO-communicatiesatellieten.

(39)

Ofschoon er geen sprake zal zijn van overlapping van de
activiteiten van Boeing en HSC op de satellietmarkten,
vond de Commissie ook tekenen die erop wezen dat de
operatie de marktpositie van HSC kon versterken. Allereerst zou het verdwijnen van de band tussen HSC en de
Hughes-groep HSC in staat stellen zich op de hele markt
te richten, waardoor HSC haar marktaandeel kon
vergroten (mogelijk tot het succespercentage van [tussen
40 % en 60 %]*).

(40)

Ten tweede werd gesteld dat hoofdaannemers van satellieten bepaalde satellietapparatuur (voornamelijk zonnecellen, accucellen en lopende-golfbuisversterkers)
kochten bij Hughes (met name Spectrolab en HED). In
dat verband gaven derden aan bezorgd te zijn dat de
betrokken apparatuur na de voorgenomen operatie door
Boeing zou kunnen worden aangekocht voor haar eigen
satellieten, waardoor de voor derden beschikbare capaciteit dermate zou verminderen dat hun positie ten
opzichte van HSC hierdoor verzwakt zou worden.

(41)

Gelet op het voorgaande oordeelde de Commissie
daarom dat de operatie de kloof tussen HSC en haar
concurrenten verder zou kunnen doen toenemen. Gezien
de gebleken schaalvoordelen bij de productie van satellieten (de afschrijving van eenmalige kosten maken een
belangrijk deel van de kosten voor een satelliet uit),
bestond de vrees dat dit zou leiden tot het ontstaan of
het versterken van een machtspositie van HSC op de
markt voor GEO-satellieten.

(42)

Uit het nadere onderzoek van de Commissie is echter
gebleken dat de operatie geen machtspositie in het leven
roept of versterkt. Ten eerste zij opgemerkt dat satellietmarkten markten zijn waar wordt gewerkt met offertes
en waar de concurrentievoorwaarden worden bepaald
door de aanwezigheid van geloofwaardige alternatieven
voor de producten van HSC; in dat verband, en gezien
de posities van Lockheed Martin [tussen 20 % en 40 %]*,
SS/Loral [tussen 10 % en 20 %]* en Alcatel [tussen 10 %
en 20 %]*, schijnt het toe dat HSC concurrentie zal
blijven ondervinden van andere grote en geloofwaardige
hoofdaannemers.

G e v olg e n v a n de op e r a ti e
(37)

In haar beschikking van 26 mei 2000 oordeelde de
Commissie dat het marktaandeel van HSC mogelijk een
onderschatting was van de werkelijke marktpositie van
de onderneming. Ten eerste hadden derden verklaard dat
HSC voordelen ontleende aan verscheidene factoren ten
opzichte van andere satellietbouwers, hoofdzakelijk de
reputatie van uitmuntende kwaliteit en betrouwbaarheid
in vergelijking met de concurrentie, alsmede lagere
kosten vanwege de hogere verkoopvolumes (zowel in
het commerciële als het militaire segment). Ten tweede
bleek dat het succes van HSC zou kunnen worden
beperkt doordat HSC, omdat zij deel uitmaakt van de
Hughes-groep die verticaal is geïntegreerd in het lager in
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Ten tweede heeft het onderzoek van de Commissie
uitgewezen dat de vermeende concurrentievoordelen van
HSC waarschijnlijk zijn overschat. Zo hebben de meeste
klanten verklaard dat zij de satellieten van HSC niet als
betrouwbaarder beschouwen dan die van andere hoofdaannemers, en heeft een aantal derden verklaard dat,
ofschoon de HSC-satellieten van oudsher een reputatie
van superieure kwaliteit en betrouwbaarheid genieten,
zij niettemin in de afgelopen jaren met defecten zijn
geconfronteerd. Evenzo heeft het merendeel van de afnemers verklaard niet van oordeel te zijn dat HSC een
aanzienlijk kostenvoordeel zou hebben ten opzichte van
haar concurrenten. Tot slot lijkt HSC, gelet op de voornaamste beoordelingscriteria van de afnemers, niet in
een meerderheid van de gevallen als het beste aanbod
beschouwd te worden. Het bestaan van geloofwaardige
alternatieven voor de HSC-satellieten wordt verder bevestigd door het feit dat slechts […]* van de 29 satellieten
die sinds het begin van 2000 werden besteld, aan HSC
werden gegund. Gelet op het voorgaande kan derhalve
worden geconcludeerd dat HSC geen machtspositie
bekleedt op de markt voor commerciële GEO-satellieten.

Voorts zijn er geen aanwijzingen dat de aankopen van
Boeing Spectrolab en HED na de voorgenomen operatie
zouden ontmoedigen om zonnecellen, accucellen en
lopende-golfbuisversterkers te leveren aan andere hoofdaannemers. Dit staat vast voor lopende-golfbuisversterkers, aanzien Boeing deze niet aankoopt. Het geldt eveneens voor zonnecellen en accucellen, omdat HSC voor
de meeste betrokken apparatuur over aanzienlijke overcapaciteit lijkt te beschikken, die ook wanneer de totale
potentiële vraag van Boeing in aanmerking wordt
genomen, niet volledig zou worden benut, in het
bijzonder omdat Boeing reeds de meeste van haar
zonnecellen van Spectrolab betrekt en geen lopendegolfbuisversterkers koopt. Ten tweede zijn zonnecellen
en accucellen in hoofdzaak gestandaardiseerde
producten, die tegen concurrerende prijzen van andere
leveranciers zouden kunnen worden betrokken. Ten
derde kopen de meeste hoofdaannemers (waaronder de
grootste) hun apparatuur thans niet bij HSC, zodat zelfs
een afname van de leveringen van HSC aan derden geen
aanleiding zou vormen tot bezorgdheid in verband met
de concurrentie.

Uit het onderzoek van de Commissie is voorts gebleken
dat, ofschoon Hughes eigenaar is van satellietexploitanten (PanAmSat, DirecTV en Hughes Network
Systems), het feit dat HSC zou kunnen worden gezien
als zowel een concurrent als een leverancier van derde
satellietexploitanten, voor de meeste afnemers geen
reden is om geen satellieten bij HSC te kopen. Hieruit
volgt dat de operatie niet een aanzienlijk aantal nieuwe
bestellingen voor HSC-satellieten zou moeten opleveren
en derhalve voor HSC geen nieuwe kansen van betekenis
voor HSC zou moeten creëren.

Het lijkt er daarentegen eerder op dat de operatie, door
het beëindigen van de band tussen de satellietexploitanten HSC en Hughes (PanAmSat, DirecTV en Hughes
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Network Systems), ervoor zal zorgen dat deze satellietexploitanten meer open zullen staan voor andere hoofdaannemers. Aangezien de aankopen van de satellietbedrijven van Hughes ongeveer [35 % en 45 %]* van de
satellietbestellingen van HSC tussen 1997 en 1999
uitmaakten, zou de voorgestelde operatie de concurrentiepositie van HSC aanzienlijk kunnen verzwakken in
plaats van deze te versterken.
(47)

Gelet op het voorgaande wordt geconcludeerd dat er
door de operatie geen machtspositie in het leven zal
worden geroepen of versterkt op de satellietmarkten ten
gevolge waarvan de daadwerkelijke mededinging in de
EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze
zou worden belemmerd.

B. LANCERINGSDIENSTEN
Relevante productmarkten
(48)

Satellieten worden in de ruimte gebracht met behulp van
draagraketten. Het geheel van diensten in samenhang
met de lancering van satellieten wordt satellietlanceringsdiensten genoemd. In algemene zin kunnen twee typen
draagraketten worden onderscheiden: eenmalig gebruikte
draagraketten die verloren gaan tijdens de lancering en
voertuigen die geheel of ten dele herbruikbaar zijn. In de
praktijk worden lanceringen nagenoeg uitsluitend
verricht met eenmalig bruikbare draagraketten.

(49)

Eenmalig bruikbare draagraketten kunnen worden ingedeeld in verschillende productgroepen, afhankelijk van
het laadvermogen dat door het voertuig de ruimte in
kan worden gebracht. In het bijzonder heeft Boeing
aangevoerd dat LEO- en MEO-satellieten kunnen worden
gelanceerd en thans worden gelanceerd op een groot
aantal verschillende draagraketten (zowel grote als kleinere), terwijl middelzware/zware GEO-satellieten (dat wil
zeggen met een massa van circa 1 800 kg (4 000 lbs.))
alleen kunnen worden gelanceerd door bepaalde, grote
draagraketten (hierna omschreven als draagraketten met
groot draagvermogen). Boeing heeft dienovereenkomstig
aangevoerd dat er sprake is van twee productmarkten:
een algemene markt voor lanceringsdiensten welke alle
satellietlanceringen omvat, en daarbinnen een specifieke
markt voor middelzware/zware GEO-satellietlanceringsdiensten (alleen door draagraketten met groot draagvermogen).

(50)

Het onderzoek van de Commissie onderschrijft in algemene zin het standpunt dat draagraketten met groot
draagvermogen deel uitmaken van een specifieke
productmarkt, omdat alleen hiermee de grotere satellieten in een geostationaire baan kunnen worden
gebracht. Dit komt overeen met de conclusies van de
Commissie in eerdere beschikkingen (1), waar werd
gesuggereerd dat het met het oog op de definiëring van
de productmarkt wenselijk was de sector lanceringsdiensten in te delen naar de grootte van de satelliet of het
vermogen van het lanceervoertuig.

(1) Zie zaak IV/M.1564 (Astrolink), beschikking van de Commissie van
25 juni 1999, en zaak COMP/M.1636 (MMS/DASA/Astrium).
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Desalniettemin lijkt er, ten eerste, sprake te zijn van een
tegenstrijdigheid in de door Boeing voorgestelde marktdefinities. Indien gesteld wordt dat middelzware/zware
GEO-satellieten alleen kunnen worden gelanceerd door
draagraketten met groot draagvermogen, dan is de lancering van deze middelzware/zware GEO-satellieten niet
substitueerbaar door enige andere lanceringsdienst, en
kan derhalve geen deel uitmaken van de algemene
productmarkt. In dat verband kan er geen sprake zijn
van één algemene productmarkt die alle satellietlanceringen omvat. Het zou consequenter zijn om te stellen
dat er sprake is van de twee volgende productmarkten:
een markt voor lanceringsdiensten van alle satellieten
behalve middelzware/zware GEO-satellieten, en een
markt voor middelzware/zware GEO-satellietlanceringsdiensten.
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de beoordeling van de concurrentiesituatie, aangezien de
gemiddelde massa van GEO-satellieten klaarblijkelijk
6 000 lbs. bedraagt (en nog een verdere toename te zien
geeft), en 75 % tot 90 % van alle GEO-satellieten binnen
deze middelzware/zware categorie vallen.
(55)

Voor het doel van onderhavige beschikking is het hoe
dan ook niet noodzakelijk om de relevante productmarkt
voor lanceringsdiensten verder af te bakenen aangezien
er bij geen enkele van de in overweging genomen definities sprake van zou zijn dat de mededinging in de gehele
EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze
zou worden belemmerd.

RELEVANTE GEOGRAFISCHE MARKTEN
(52)

(53)

(54)

Voorts hebben derden kritiek geuit op de door de
aanmeldende partij voorgestelde marktdefinitie voor
lanceringsdiensten voor middelzware/zware GEO-satellieten. Zij stellen dat, in tegenstelling tot het voorstel van
Boeing, de indeling van de productmarkten niet dient
plaats te vinden aan de hand van de grootte en de
omloopbaan van de satellieten, maar op basis van de
categorie van het lanceervoertuig. Deze derden zijn van
oordeel dat de diensten van draagraketten met groot
draagvermogen niet substitueerbaar zijn door de diensten van andere draagraketten, ongeacht de grootte en
de omloopbaan van de betrokken satelliet. Zo is bijvoorbeeld gebleken zijn dat bepaalde NGSO-satellieten alleen
door grote draagraketten kunnen worden gelanceerd.

(56)

Boeing voert aan dat lanceringen van overheidswege en
commerciële lanceringen tot twee gescheiden geografische markten behoren. De geografische markten voor
lanceringsdiensten zijn mondiaal van aard in het geval
van commerciële toepassingen, maar nationaal of regionaal in het geval van lanceringen door regeringen (civiel
of militair). Dit verschil kan worden verklaard door het
feit dat, zoals het geval is met satellieten, regeringen
neigen tot een sterke voorkeur voor nationale of
tenminste regionale aanbieders van lanceringsdiensten.

(57)

Dit stemt overeen met de beschikking inzake Astrolink,
waarin de Commissie tot de slotsom kwam dat een
onderscheid moest worden gemaakt tussen commerciële
lanceringen en besloten lanceringen door overheden
voor militaire of andere doeleinden (waarbij normaalgesproken geen sprake is van open concurrentie, ofschoon
gebruik wordt gemaakt van dezelfde draagraketten).
Deze definities worden in brede zin eveneens bevestigd
door de resultaten van het onderzoek van de Commissie.

In dat geval zou in de omschrijving van de specifieke
productmarkt moeten worden verwezen naar de lanceringsdiensten van draagraketten met middelgroot/groot
draagvermogen. Deze specifieke markt zou alle satellietdiensten omvatten die worden verstrekt door draagraketten met groot draagvermogen, en derhalve breder zijn
dan de lanceringsdiensten voor zware/middelzware
GEO-satellieten zoals voorgesteld door Boeing (die de
lancering van NGSO-satellieten of kleinere GEO-satellieten door draagraketten met groot draagvermogen
uitsluit). Deze alternatieve marktdefinitie zou het voordeel bieden dat een nauwkeuriger beeld wordt gegeven
van de concurrentiepositie van de verschillende draagraketten, omdat verwezen wordt naar alle lanceringen die
worden verricht. Het zou daarentegen impliceren dat de
raketten met groot draagvermogen niet concurreren met
kleinere raketten, ook niet voor de lancering van kleine
satellieten, hetgeen niet is aangetoond.

(58)

Andere derden hebben ingestemd met de door Boeing
voorgestelde specifieke productmarkt van satellietdiensten voor de lancering van middelzware/zware GEOsatellieten, maar bekritiseerden het indelingscriterium
voor middelzware/zware GEO-satellieten (4 000 lbs.).
Met name is opgemerkt dat er geen strikt onderscheid
bestaat tussen „kleine” en „grote” satellieten, en dat de
limiet specifiek zou kunnen zijn gedefinieerd om de
Delta II draagraket van Boeing uit te sluiten van de specifieke productmarkt. Het is echter twijfelachtig of de
keuze van een andere limiet veel invloed zou hebben op

Boeing houdt zich bezig met lanceringsdiensten, waartoe
het bedrijf onder de naam Delta een programma van
draagraketten exploiteert (Delta II, Delta III en, met
ingang van 2001, Delta IV). De draagraket Delta II is
naar verluidt de commerciële draagraket die het langst
bestaat en het grootst aantal vluchten op zijn naam
heeft. Deze raket geniet een uitstekende reputatie wat de
betrouwbaarheid betreft, maar heeft een beperkt draagvermogen (4 000 lbs.), dat ontoereikend is voor de
meeste commerciële GEO-satellietmissies. De nieuwe
Delta III en de toekomstige Delta IV zullen een veel
groter draagvermogen hebben, maar de Delta III kampt
met een handicap omdat tot nu toe maar één van de
eerste drie lanceringen met succes is verlopen, terwijl de
Delta IV zich in een ontwikkelingsstadium bevindt en tot
op heden nog nooit heeft gevlogen.

(59)

Verder bezit Boeing een aandeel van 40 % in Sea
Launch, een multinationaal partnerschap met het Russische bedrijf RSC-Energia (25 %), het in Noorwegen gebaseerde Kvaerner Maritime (20 %) en het Oekraïense
bedrijf Yuzhnoye/PO Yuzhmash (15 %). Sea Launch
exploiteert de in de Oekraïne gebouwde Zenit 2

BEOORDELING VAN DE CONCURRENTIE
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draagraket (die gebruikt maakt van de door Energia
geproduceerde boventrap Block DM), die wordt gelanceerd vanaf een maritiem platform dat van Californië
naar equatoriale wateren wordt gebracht. De eerste
lancering van Sea Launch vond plaats in maart 1999. Na
het mislukken van de derde vlucht worden er eveneens
vraagtekens geplaatst bij de betrouwbaarheid van deze
draagraket.
(60)

Boeing voert aan dat het belang van 40 % in Sea Launch
haar geen zeggenschap over Sea Launch oplevert, aangezien er geen sprake is van gezamenlijke marketing of
beheer van de Delta- en Sea Launch-programma's.
Gebleken is echter dat Boeing het recht van veto heeft
bij een aantal strategische beslissingen van Sea Launch,
waaronder wijzigingen van het ondernemingsplan (waarvoor unanimiteit van de partners is vereist), benoeming
van stafleden en contracten met derden — zowel afnemers als belangrijke leveranciers (waarvoor een meerderheid van 67 % benodigd is). Voorts benoemde Boeing
drie van de vijf directieleden bij Sea Launch (namelijk de
President en de General Manager, de Vice-President voor
Corporate Affairs en Secretary, alsmede de Vice-President
voor het segment lanceringen). Derhalve moet worden
geconcludeerd dat Boeing mede zeggenschap heeft over
Sea Launch.

(61)

HSC is niet actief op het gebied van lanceringsdiensten,
maar is, zoals beschreven in overweging 36, de grootste
leverancier van commerciële GEO-satellieten die met
behulp van draagraketten in een baan rond de aarde
worden gebracht. Daarom moet worden nagegaan of
door de gecombineerde positie van HSC en Boeing op
deze complementaire markten een machtspositie in het
leven wordt geroepen of versterkt op het gebied van
lanceringsdiensten.

(62)

Het door de Commissie uitgevoerde onderzoek bevestigt
dat nagenoeg alle afnemers zeer veel belang hechten aan
de keuze van de draagraket waarmee hun satelliet uiteindelijk in de ruimte wordt gebracht. Bij het beoordelen
van potentiële aanbieders van lanceringsdiensten
hanteren afnemers als belangrijkste criteria de betrouwbaarheid en de prestaties in het verleden. Het onderzoek
onder afnemers heeft uitgewezen dat zij bij het maken
van de uiteindelijke keuze altijd de prijs in aanmerking
nemen. Zij tekenen daarbij echter nadrukkelijk aan dat
zekerheid met betrekking tot de lancering boven alles
gaat en dat zij om die reden bereid zijn meer te betalen
om een mislukking te voorkomen die zowel in financieel
als commercieel opzicht schadelijk zou zijn voor hun
onderneming. De grootte van de aanbieder van lanceringsdiensten is uiteindelijk geen doorslaggevende factor
waarop afnemers van satellieten hun keuze baseren.

genaamd) sluit de satellietexploitant twee contracten: één
contract (met de hoofdaannemer van de satelliet) voor
de levering van de satelliet en één contract (met de
exploitant van lanceringsdiensten) voor de lancering van
de satelliet.

(64)

De afgelopen jaren bieden hoofdaannemers van satellieten steeds vaker een nieuw type contract voor beide
aspecten aan, (Delivery In Orbit of „DIO”) genaamd
(hetgeen door afnemers in toenemende mate wordt
aanvaard of gevraagd). In dat geval bestelt de afnemer
een volledig pakket bij de satellietfabrikant, die uit
hoofde van één enkel contract zowel de satelliet als de
lanceringsdienst levert. De DIO-leverancier is dan verantwoordelijk voor het regelen van de lancering van de
satelliet.

(65)

Het voordeel van DIO-contracten is dat de relatie met de
hoofdaannemer wordt vereenvoudigd. Wanneer, zoals in
een DIO-contract, de verantwoordelijkheid voor de levering en de lancering bij de hoofdaannemer liggen, hoeft
de afnemer zich niet bezig te houden met risico's zoals
vertragingen, onderlinge afstemming tussen de satelliet
en de draagraket, verenigbaarheidsaspecten, enz. die
samenhangen met de onderlinge relatie tussen satellieten lanceringscontracten. Daar staat tegenover dat afnemers bij DIO-contracten geen zicht meer hebben op de
voortgang met de uitvoering van het contract en de
keuzes die worden gemaakt door de hoofdaannemer van
de satelliet (ook voor de lanceringsoperatie). Afnemers
hebben aangegeven dat het DIO-systeem duurder kan
uitvallen dan het DOG-systeem. Dit leidt ertoe dat voornamelijk gekozen wordt voor de DIO-methode door
kleinere afnemers die niet over de interne middelen
beschikken om het DOG-proces te beheren.

(66)

In beide gevallen vindt de selectie van de aanbieder van
de lanceringsdiensten plaats door middel van een internationale open aanbestedingsprocedure die openstaat
voor de grote aanbieders van lanceringsdiensten in de
hele wereld. Aangezien een vertraging of een mislukte
lancering voor een satellietexploitant een grote inkomstenderving tot gevolg kan hebben (tot een miljoen
dollar per dag) en dergelijke risico's klaarblijkelijk niet
kunnen worden gedekt door een verzekering, is uit het
onderzoek van de Commissie gebleken dat de keuze van
de draagraket hoofdzakelijk wordt gemaakt op grond
van de betrouwbaarheid en de prijs, waarbij ook de flexibiliteit van het lanceringsschema een belangrijke rol
speelt.

Integratie tussen de satelliet en de draagraket

De ma r kt
Aanbestedingsmethode
(63)

Het is gebruikelijk dat de lanceringsdiensten afzonderlijk
van de betreffende satelliet worden ingekocht. In een
dergelijke situatie (Delivery on the Ground of „DOG”
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(67)

Voor een succesvolle lancering in de ruimte moet een
satelliet compatibel zijn met een gegeven draagraket. Dit
kan van geval tot geval worden verwezenlijkt, maar ook
het resultaat zijn van eerdere lanceringen of compatibiliteitsovereenkomsten.
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(69)

(70)

(71)
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Bij de DOG-methode verzoeken afnemers meestal om
offertes van zowel hoofdaannemers van satellieten als
aanbieders van lanceringsdiensten. Deze verzoeken
kunnen parallel worden gedaan of achtereenvolgens,
afhankelijk van de afnemer. In dat stadium kiezen afnemers meestal de satellietfabrikant, en maken zij een
voorlopige selectie van potentiële draagraketten. Over
het algemeen vindt de selectie van de satelliet plaats 24
tot 36 maanden voorafgaand aan de lanceringsdatum en
wordt het contract voor de satelliet getekend voordat de
definitieve keuze van de aanbieder van lanceringsdiensten wordt gemaakt. In dat verband verlangen afnemers,
mede om voldoende vrijheid te behouden bij de uiteindelijke keuze van de draagraket, meestal van de satellietfabrikant dat de satelliet compatibel wordt gehouden
met verscheidene draagraketten (al dan niet nader
genoemd).
Na de gunning van het contract, en ofschoon het in
principe de satelliet is die compatibel moet zijn met de
draagraket en niet andersom, moeten zowel lanceerder
als satellietfabrikant samenwerken om de integratie van
de satelliet in de gekozen draagraket te verzekeren. In
dat verband moet een groot aantal tests en analyses
worden verricht door zowel de satellietfabrikant als de
lanceerder, teneinde er onder andere voor te zorgen dat
de mechanische, thermische en elektrische kenmerken
alsmede de radiofrequenties en de elektromagnetische
eigenschappen van satelliet en lanceerinrichting met
elkaar in overeenstemming zijn.
Dit geschiedt van geval tot geval, voor elke individuele
satelliet. Aangezien satellietfabrikanten echter over het
algemeen hun commerciële communicatiesatelliet
ontwerpen op basis van een beperkt aantal „standaard
platforms”, kan ook geopteerd worden voor algemene
compatibiliteit tussen satellietfamilies. Dit geschiedt door
middel van brede „compatibiliteitsovereenkomsten”
tussen de satellietfabrikant en de aanbieder van lanceringsdiensten, waarbij een hele familie van satellieten
wordt gedekt. In de praktijk maken satellietfabrikanten
en lanceerders afspraken over een zogenaamde algemeen
„envelope”-platform, waarvan de compatibiliteit met de
draagraket verzekerd is. Er wordt dan vanuit gegaan dat
satellieten die tot dat platform moeten worden gerekend,
compatibel zijn met de desbetreffende draagraket. De
compatibiliteitsovereenkomsten reduceren aldus de risico's, de hoeveelheid werk en de tijd die benodigd zijn
voor de integratie van specifieke satellieten in een
bredere familie met een gegeven draagraket.
Naarmate de geplande lanceringsdatum nadert, wordt
het duurder om benodigde technische veranderingen
door te voeren om de satelliet geschikt te maken voor
een andere draagraket. Afhankelijk van de contractuele
afspraken tussen de partijen kan het voorkomen dat
afnemers afwerkingsvergoedingen verschuldigd zijn
naarmate de lanceringsdatum nadert. Ofschoon sommige
van de afnemers die hebben gereageerd op het onderzoek van de Commissie hebben aangevoerd dat zij
volledig vrij zijn om enig element van de gekozen
combinatie te veranderen, bevestigen afnemers over het
algemeen dat hoe eerder wijzigingen in het programma
worden doorgevoerd, hoe beter het is voor alle
betrokken partijen.
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Overcapaciteit
(72)

Algemeen is men van oordeel dat de sector commerciële
lanceringsdiensten kampt met overcapaciteit. Deze situatie lijkt het resultaat te zijn van de overinvesteringen in
draagraketcapaciteit die werden gedaan in de tweede
helft van de jaren negentig, toen er sprake was van zeer
optimistische verwachtingen ten aanzien van het volume
van de lanceringsmarkt. Meer bepaald werd alom
verwacht dat de ontwikkeling van NGSO-satellietconstellaties zou leiden tot een grote toename van de vraag
naar lanceringsdiensten. Zo voorspelde Boeing in 1997
dat in 2002 ongeveer […]* satellieten zouden worden
gelanceerd. Aangezien de capaciteit destijds veel te
beperkt was om aan een dergelijke vraag te voldoen,
hebben aanbieders van lanceringsdiensten volop geïnvesteerd in nieuwe inrichtingen en vaak nieuwe draagraketten. Nu de eerste gelanceerde systemen (zoals Iridium
of ICO) in de financiële problemen zijn geraakt, zijn de
projecten voor satellietconstellaties aanzienlijk verkleind
of uitgesteld, en zijn de lanceringsvoorspellingen veel
behoudender geworden. Zo werd in het najaar van 1999
de voorspelling voor lanceringsdiensten in 2002 naar
beneden bijgesteld naar slechts […]* satellieten.

(73)

Het grote verschil tussen de oorspronkelijke voorspellingen en de feitelijke situatie, in combinatie met de
grote investeringen in nieuwe faciliteiten en draagraketten, heeft geleid tot aanzienlijke overcapaciteit in de
sector lanceringsdiensten. Zo zal de gecombineerde
capaciteit van de drie voornaamste draagraketten (Delta,
Atlas en Ariane) naar verwachting meer dan 50
eenheden per jaar belopen. Dit is potentieel twee maal
zo veel als de omvang van de huidige markt. Aangezien
er ook nog andere draagraketten zijn (zoals Proton, Sea
Launch, Great Wall (China) en Starsem), wijzen deze
cijfers er, ondanks de lanceringen van regeringssatellieten, op dat de capaciteit mogelijk het dubbele van de
totale vraag bedraagt.

(74)

De overcapaciteit in de sector is schadelijk voor de
kostenstructuur van de meeste aanbieders van lanceringsdiensten aangezien zij door tegenvallende werkelijke
verkoopcijfers het break-even-point naderen. De hoge
vaste kosten die kenmerkend zijn voor deze sector betekenen dat een groot aantal lanceringen nodig is om deze
terug te verdienen. Dit maakt aanbieders van lanceringsdiensten zeer afhankelijk van het binnenhalen van
commerciële lanceringscontracten, want elk afzonderlijk
contract is van belang wat de prijsconcurrentie betreft.
Het mislopen van twee contracten kan leiden tot een
verlies van 20 % tot 25 % van het jaarlijkse verkoopvolume van bepaalde aanbieders en derhalve hun winstgevendheid ernstig in gevaar brengen.

M a r k tde e lne me r s
(75)

De marktleiders op het gebied van commerciële lanceringsdiensten zijn van oudsher Arianespace en International Launch Services (ILS), die respectievelijk [tussen
30 % en 50 %]* en [tussen 30 % en 50 %]* van de
commerciële middelzware/zware GEO-satellieten van de
afgelopen
drie
jaar
hebben
gelanceerd.
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een rendabele draagraket met een goede reputatie. De
capaciteit van Boeing als aanbieder van lanceringsdiensten voor commerciële satellieten blijkt voorts uit het feit
dat Delta III en Sea Launch sinds 1997 tezamen reeds
[tussen 25 % en 40 %]* van de commerciële lanceringen
van zware satellieten verzorgden, in vergelijking met
[25 % en 40 %]* voor Arianespace en [tussen 15 % en
25 %]* voor ILS.

Het kleine aantal resterende lanceringen werd verricht
door Boeing met Delta III, waarvan de eerste twee
missies mislukten, Great Wall en Sea Launch.

(76)

(77)

(78)

(79)

ILS is een joint venture van Lockheed Martin en Krunichev en is verantwoordelijk voor de verkoop van de
diensten met de draagraketten Atlas en Proton aan
andere afnemers dan de Amerikaanse regering. De Atlasdraagraketten zijn ontworpen en gebouwd door Lockheed Martin. Het Atlas-assortiment omvat thans twee
families, de Atlas II-draagraketten en de nieuwe Atlas III
(die in mei 2000 zijn eerste commerciële lancering
beleefde). Ook wordt momenteel gewerkt aan een
nieuwe draagraket (die Atlas V gaat heten). De Protondraagraketten zijn ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd door de Russische bedrijven Khrunichev en Energia.

(80)

Arianespace werd opgericht in 1980 en was het eerste
commerciële bedrijf voor vervoer in de ruimte. Het is
verantwoordelijk voor de productie, de marketing en de
lancering van de Ariane-draagraketten, die worden
ontworpen en ontwikkeld via programma's onder
auspiciën van het Europees Ruimteagentschap. Arianespace is eigendom van 53 aandeelhouders in twaalf
Europese landen. Het huidige assortiment draagraketten
omvat de Ariane IV draagraket en de recente Ariane V.
Momenteel worden nieuwere en zwaardere versies van
de Ariane V ontwikkeld.

Boeing en Sea Launch hebben momenteel een relatief
klein aandeel van de markt voor satellietlanceringsdiensten in handen. Dit is te wijten aan een reeks factoren,
maar het belangrijkste is toch wel dat de belangrijkste
draagraket van Boeing, de Delta II, geen grote satellieten
in de ruimte kan brengen, en dat de betrouwbaarheid
van de nieuwere en grotere draagraketten van Boeing en
Sea Launch na recente mislukkingen in twijfel wordt
getrokken. Afnemers bevestigen deze situatie in hun
antwoorden in het kader van het onderzoek door de
Commissie. Ofschoon Delta II over het algemeen wordt
beschouwd als één van de meest betrouwbare draagraketten, heeft het merendeel van de afnemers geen
vertrouwen in de andere draagraketten van Boeing. In
1999 verrichten Boeing en Sea Launch samen [tussen
15 % en 25 %]* van de commerciële lanceringen, na
Lockheed Martin [tussen 20 % en 30 %]* en Arianespace
[tussen 20 % en 30 %]*. Op de markt voor lanceringsdiensten voor middelzware/zware GEO-satellieten had
Boeing een kleiner aandeel, van [tussen 5 % en 15 %]*,
na Arianespace [tussen 40 % en 50 %]* en Lockheed
Martin [tussen 40 % en 50 %]*.

Ondanks de handicaps die Boeing thans op de markt
moet overwinnen, lijdt het geen twijfel dat Boeing de
komende jaren een belangrijke speler op de markt voor
lanceringsdiensten zal worden. Dit wordt ook onderschreven door het welslagen van de laatste vluchten van
Delta III en Sea Launch. Bovendien wordt verwacht dat
de nieuwste draagraket van Boeing, Delta IV, die in
2001 operationeel moet worden, 's werelds grootste
draagraket zal worden die zich dankzij het bestaande
contract met de Amerikaanse regering voor circa 20
gegarandeerde lanceringen zal kunnen ontwikkelen tot
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Andere draagraketten, zoals de Japanse H2 of het
Chinese Long March-programma, zijn eveneens in staat
grote GEO-satellieten in de ruimte te brengen. Deze
draagraketten lijken echter geen geloofwaardige alternatieven voor de andere marktdeelnemers: de H2-draagraket ondervindt veel nadeel van mislukte lanceringen,
terwijl Long March kampt met zowel technologische als
exportproblemen (klaarblijkelijk kunnen geen satellieten
uit de Verenigde Staten worden gelanceerd wegens de
beperkingen die voortvloeien uit de exportvoorschriften
inzake satellieten in de Verenigde Staten). Derhalve lijkt
de situatie op de markt voor de lancering van commerciële middelzware/zware GEO-satellieten alleen te
kunnen worden beïnvloed door de grote aanbieders
Boeing, Sea Launch, ILS en Arianespace.

G e v ol g e n v a n de op e r a ti e
(81)

Ofschoon er geen sprake zal zijn van overlapping van de
lanceringsdiensten van Boeing en HSC heeft de
Commissie in haar beschikking om in deze zaak de
procedure in te leiden verscheidene potentieel schadelijke gevolgen genoemd die het gevolg zouden kunnen
zijn van de voorgestelde transactie. Aangezien de
productie van satellieten en het aanbieden van lanceringsdiensten complementaire goederen zijn, welke beide
nodig zijn om een satellietexploitant in staat te stellen
satellieten in een baan rond de aarde te laten draaien, en
mede gelet op de sterke positie van HSC op de markt
voor commerciële GEO-satellieten, bestond de vrees dat
de gefuseerde onderneming satellietexploitanten ertoe
zou kunnen aanzetten om hun lanceringen met draagraketten van Boeing te laten plaatsvinden, hetgeen Boeing
een machtspositie op de markt voor de lancering van
grote satellieten zou hebben opgeleverd.

(82)

In het bijzonder werden zes potentiële negatieve
gevolgen van de transactie genoemd:
a) Satellietfabrikanten offreren aan hun afnemers met
een marge voor de massa. Na de transactie zou HSC
deze marge zodanig kunnen aanpassen dat deze optimaal is afgestemd op het draagvermogen van de
Boeing-draagraketten, waardoor de offertes van
andere aanbieders van lanceringsdiensten minder
concurrerend zouden kunnen worden dan die van
Boeing.
b) Sommige DIO-contracten geven de hoofdaannemer
van de satelliet een zekere flexibiliteit wat de te
gebruiken draagraket betreft. Na de fusie zou HSC
kunnen proberen om alle satellieten met draagraketten van Boeing of Sea Launch te lanceren.
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c) De lancering van een satelliet vereist voorbereidende
werkzaamheden met het oog op de integratie van de
satelliet in de betreffende draagraket. Deze integratie
kan plaatsvinden van geval tot geval, maar het is
klaarblijkelijk ook mogelijk om algemene afspraken
te maken over de compatibiliteit tussen de draagraket
en de satellietfamilie. Na de voorgenomen operatie
zou HSC kunnen weigeren om dergelijke compatibiliteitsovereenkomsten te ontwikkelen, waardoor de
kosten en de tijd die nodig zijn voor de integratie van
HSC-satellieten met draagraketten van derde partijen
zou toenemen.

teneinde vast te stellen wat de gevolgen zouden zijn van
het concurrentiegedrag van de marktdeelnemers op de
betreffende markt.
(85)

Zoals reeds vermeld in overweging 62 blijkt uit het
onderzoek van de Commissie dat afnemers veel aandacht
en zorg besteden aan de keuze van de draagraket, en dat
bij de keuze van de aanbieder van lanceringsdiensten het
meeste belang wordt gehecht aan de betrouwbaarheid.
Dit kan worden verklaard door de risico's voor de afnemers ingeval van de mislukking van de lancering. Afnemers verliezen in zo'n geval niet alleen een satelliet (die
zij kunnen verzekeren), maar ook alle inkomsten uit de
exploitatie totdat een nieuwe satelliet is geproduceerd en
gelanceerd (een risico dat klaarblijkelijk door geen enkele
verzekeraar wordt gedekt). Afnemers hebben bijvoorbeeld aangegeven dat een mislukte lancering of vertraging bij de lancering hen meer dan 1 miljoen USD kan
kosten aan gederfde inkomsten.

(86)

Derhalve zullen afnemers over het algemeen niet
instemmen met de lancering door een draagraket die zij
als onvoldoende betrouwbaar beschouwen. Dit wordt
bevestigd door het feit dat er geen commerciële afnemer
kon worden gevonden voor de derde vlucht van de Delta
III van Boeing nadat de eerste twee lanceringen
mislukten, en gebruik moest worden gemaakt van een
valse lading. Meer in het algemeen zullen afnemers
proberen de lanceringsrisico's tot een minimum te
beperken door te verlangen dat hun satelliet compatibel
is met een reeks draagraketten, zodat zij in geval van
twijfels omtrent de door hen geselecteerde draagraket
kunnen overschakelen op een andere, of door specifieke
clausules in het contract te laten opnemen waarin wordt
bepaald dat, bijvoorbeeld, hun satelliet niet als eerste zal
worden gelanceerd na een mislukte vlucht van een
gegeven draagraket, of dat de draagraket in een gegeven
periode een bepaald slagingspercentage moet behalen
voordat deze kan worden gebruikt voor het in de ruimte
brengen van de betreffende satelliet. Bij afnemers met
verscheidene satellieten is het voorts gebruikelijk de
lanceringen te spreiden over een aantal draagraketten en
zij eisen vaak desgewenst te kunnen overschakelen
tussen verschillende draagraketten of draagraketten te
kunnen toevoegen.

(87)

Het onderzoek van de Commissie heeft derhalve uitgewezen dat afnemers er niet mee akkoord zullen gaan dat
hen de keuze van de lanceerder wordt opgedrongen, en
dat pogingen van HSC om satellieten te ontwerpen die
alleen compatibel zijn met Delta of Sea Launch op verzet
van de afnemers zouden stuiten. Ook is gebleken dat het
voor HSC niet winstgevend zou zijn om afnemers ertoe
over te halen over te schakelen op Boeing-draagraketten
wegens hogere integratiekosten voor andere lanceerders.
De meeste afnemers hebben namelijk geantwoord dat
ingeval de combinatie van een HSC-satelliet en de draagraket van hun voorkeur duurder uitvalt dan andere
combinaties, zij hetzij de draagraket en de satelliet van
hun keuze zouden kiezen en het bedrag zouden betalen
dat redelijk is voor die combinatie, of de goedkoopste
combinatie van een betrouwbare draagraket en satelliet
zouden kiezen. Derhalve zou het bemoeilijken van de
integratie tussen HSC-satellieten en draagraketten van
andere merken dan Boeing hetzij niet van invloed zijn
op de keuze van de afnemer, hetzij de draagraketcombinaties met HSC-satellieten duurder maken dan met
andere satellieten, waardoor de concurrentiepositie van
HSC op het gebied van satellieten zou verslechteren.

d) HSC zou kunnen weigeren om aan andere aanbieders
van lanceringsdiensten de informatie ter beschikking
te stellen over de satellieten die in de toekomst op de
markt komen of nieuwe versies van bestaande satellieten, waardoor het voor de aanbieders van lanceringsdiensten moeilijk zou zijn om hun draagraketten
compatibel te maken met deze satellieten.
e) Als satellietfabrikant ontvangt HSC concurrentiegevoelige informatie over de draagraketten waarin zijn
satellieten zullen worden geïntegreerd. Ofschoon het
gebruikelijk is dat deze informatie onder vertrouwelijkheidsclausules valt, zou HSC gebruik kunnen
maken van deze informatie ten nadele van andere
aanbieders van lanceringsdiensten.
f) Op de lange termijn zou HSC haar volgende generatie ruimtevaartuigen zodanig kunnen ontwerpen
dat zij beter zijn afgestemd op de draagraketten van
Boeing dan op andere draagraketten. Zo zou HSC
unieke en aan haar voorbehouden interfaces voor
haar satellieten kunnen opleggen teneinde de draagraketten van Boeing bevoordelen. Ook zou HSC haar
satellieten zodanig kunnen ontwerpen dat zij op
dusdanige wijze kunnen worden gelanceerd dat hun
levensduur langer wordt dan voor satellieten gebruikelijk is.
Effecten van genoemde gedragingen
(83)

(84)

Ofschoon de in overweging 82 beschreven gedragingen
er in theorie toe zouden kunnen leiden dat de afnemers
van HSC de voorkeur geven aan draagraketten van
Boeing, zou het concurrentievermogen van HSC er ook
door kunnen worden ondermijnd. Zo zou het minder
compatibel maken van HSC-satellieten met andere draagraketten of het verhogen van de kosten of het vertragen
van de integratie tussen een HSC-satelliet en een draagraket van een derde partij een nadeel kunnen vormen
voor HSC ten opzichte van de afnemers die hun satellieten wensen te integreren met andere draagraketten. In
dat verband moet worden onderzocht of de gefuseerde
onderneming meer te winnen zou hebben door aanvullende lanceringscontracten dan het zou verliezen door
verloren satellietcontracten, ingeval zij voor een dergelijke gedragslijn zou opteren.
Hiertoe heeft de Commissie uitgebreid onderzoek
verricht onder de afnemers om na te gaan of de verschillende door derde partijen geuite bezwaren terecht waren
en in de toekomst werkelijkheid zouden kunnen worden.
Er werd contact opgenomen met grote en kleine afnemers van satellieten en hen werd verzocht hun oordeel
over de concurrentiesituatie op de markt te geven. Ook
werd onderzocht wat de effecten van de voorgestelde
operatie zouden zijn, niet alleen op de markt in zijn
geheel, maar ook op de bedrijven van de afnemers,
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Voorts hebben de meeste afnemers die deelnamen aan
het onderzoek van de Commissie verklaard de mogelijkheid te behouden om desgewenst voor een andere draagraket te kiezen. De kosten hiervan lopen vanzelfsprekend op naarmate de lanceringsdatum dichterbij komt,
maar gelet op de verliezen die het gevolg zijn van
mislukte lanceringen kan worden geconcludeerd dat
afnemers waarschijnlijk een beroep zouden doen op
deze bepaling wanneer zij ontevreden zijn over de
betrouwbaarheid of de dienstverlening van de eerder
geselecteerde lanceerder. De meeste afnemers hebben
tevens verklaard dat zij volledige zeggenschap hebben
over alle stadia van het selectieproces van de draagraket
en dat de satellietfabrikant hoe dan ook zeer weinig of
geen invloed heeft op de uiteindelijke keuze. Dit zou
tevens de mogelijkheid voor partijen om klanten aan te
zetten te kiezen voor een andere draagraket dan die
waarnaar hun voorkeur uitgaat, sterk beperken.

Evenzo zij opgemerkt dat DIO-afnemers bij de keuze
van de aanbieder van lanceringsdiensten over net zo veel
zelfstandigheid beschikken als DOG-afnemers. Allereerst
wijst niets erop dat DIO-afnemers niet op gangbare wijze
hun DIO-combinatie zouden kunnen kiezen bij andere
satellietfabrikanten dan HSC. Ten tweede leert de ervaring dat zelfs DIO-afnemers contractuele bepalingen
doen opnemen op grond waarvan zij desgewenst voor
een andere lanceerder kunnen kiezen.

Het is waar dat de meeste afnemers van DIO-diensten bij
HSC hun satellieten lieten lanceren door lanceerders die
bulkovereenkomsten voor meerdere lanceringen met
HSC hadden gesloten. Klaarblijkelijk waren dit echter
contracten die werden gesloten op een moment dat,
gezien de zeer hoge verwachtingen omtrent het marktvolume, gevreesd werd dat de bestaande lanceringscapaciteit onvoldoende zou zijn om aan de vraag te voldoen
en er derhalve een tekort aan lanceringsdiensten zou
optreden. Dit was voor HSC aanleiding om bulkovereenkomsten voor meerdere lanceringen te sluiten met
aanbieders van lanceringsdiensten om zich van
voldoende capaciteit te verzekeren, waardoor DIOoffertes op basis van deze overeenkomsten tevens goedkoper en veiliger werden dan andere contracten. Dat is
waarschijnlijk de reden waarom zoveel DIO-contracten
met HSC zijn gebaseerd op de lanceerders die dergelijke
overeenkomsten hadden met HSC. Er is geen aanleiding
om te stellen dat deze situatie zich zou kunnen herhalen:
ten eerste lijken afnemers door recente mislukkingen te
aarzelen om overeenkomsten te sluiten met deze
lanceerders en ten tweede, zoals bescheven in de overwegingen 72, 73 en 74, kampt de lanceringssector thans
met grote overcapaciteit, zodat de prijzen op de kortetermijnmarkt thans lager zijn dan die welke HSC had
bedongen in de bulkovereenkomsten voor meerdere
lanceringen, terwijl ook de beschikbaarheid van de
draagraketten niet langer als een probleem geldt.

ingeval van een mislukte lancering, dan voor grote satellietexploitanten die meerdere satellieten in de ruimte
hebben. Dit wijst erop dat, ofschoon grote afnemers
meer koopkracht hebben dan kleine afnemers, het voor
de kleine afnemers uiterst belangrijk is om de aanbieder
van de lanceringsdiensten zorgvuldig te kiezen en zij
nog voorzichtiger zullen zijn bij het kiezen van de
draagraket en de lanceringsdiensten.
(92)

Gelet op het voorgaande is gebleken dat HSC op korte
termijn zeer weinig middelen heeft om afnemers ertoe te
bewegen hun satellieten te laten lanceren door onbeproefde draagraketten zoals Delta III en Sea Launch. Op
de lange termijn is het zeer waarschijnlijk dat de huidige
problemen met de betrouwbaarheid van Boeing zullen
worden opgelost, en Boeing en Sea Launch zullen
worden beschouwd als geschikte lanceerders door de
satellietexploitanten. Dit wordt tevens bevestigd door het
succes van de laatste vluchten van Sea Launch en Delta
III. Zelfs in dat geval lijkt het er echter niet op dat de
gefuseerde onderneming zich in een positie zal bevinden
om een groot aantal afnemers ertoe te bewegen over te
schakelen op draagraketten van Boeing of Sea Launch
wanneer dit oorspronkelijk niet de bedoeling was.

(93)

Dit wordt eveneens bevestigd door het feit dat zelfs de
concurrerende aanbieders van lanceringsdiensten die
bezwaren hebben geuit, toegeven dat de in overweging
82 genoemde gedragingen bij het ontbreken van
aanzienlijke marktmacht op de satellietmarkten niet op
winstgevende wijze kunnen optreden. De Commissie is
bovendien van oordeel dat HSC geen machtspositie heeft
op de markt voor satellieten. Dit wordt bevestigd door
eerdere ervaringen. Lockheed Martin houdt zich weliswaar zowel bezig met de bouw van satellieten als hoofdaannemer en het aanbieden van lanceringsdiensten, maar
niets wijst erop dat het bedrijf in staat is geweest zich op
winstgevende wijze te gedragen zoals beschreven in
overweging 82.

(94)

Derhalve kan worden geconcludeerd dat, indien partijen
zich op de hiervoor beschreven manier zouden
gedragen, zij vooral het risico zouden lopen satellietverkopen mis te lopen, terwijl enige positieve effecten
onvoldoende zouden zijn om de situatie op de markt
wezenlijk te veranderen, welke situatie zich kenmerkt
door zeer sterke posities van ILS en Arianespace. Dit
wordt verder bevestigd door het feit dat ook ILS zich
bezighoudt met zowel satellietfabrikage als lanceringen,
en dus elk van deze gedragingen door partijen zelf ook
zou kunnen vertonen. Hieruit volgt dat genoemde
effecten op zichzelf onvoldoende zouden zijn om te
leiden tot het in het leven roepen of het versterken van
een machtspositie.

Mogelijke sneeuwbaleffecten
(95)

(91)

Tot slot zij opgemerkt dat de risico's in verband met een
mislukte lancering relatief hoger zijn voor de kleine
satellietexploitanten, die meestal slechts één of twee
satellieten bezitten en derhalve failliet kunnen gaan
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Belanghebbenden hebben gesteld dat zelfs een klein
aantal gewonnen of verloren lanceringen dramatische
wijzigingen van hun marktposities ten gevolge zou
kunnen hebben vanwege het grote aandeel van de vaste
kosten in de lanceringssector en vanwege de huidige
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overcapaciteit. In het bijzonder hebben deze belanghebbenden aangevoerd dat zij reeds dichtbij hun breakeven-point opereren, zodat zelfs kleine verliezen hen
onrendabel kunnen maken. In dat verband, en gelet op
het ontbreken van enige verwachting van significante
groei op de markt in termen van volume, hebben zij
gesteld dat de mogelijkheid dat zij door de voorgestelde
operatie verscheidene contracten zouden mislopen, hun
concurrentievermogen aanzienlijk zou verzwakken en
hun kosten zou doen toenemen. Deze ontwikkeling zou
daarentegen de positie van Boeing versterken en
derhalve leiden tot het ontstaan van een machtspositie
voor Boeing op de markt voor lanceringsdiensten.

(96)

Kort gezegd luidt het argument van deze belanghebbenden dat het verlies van enkele lanceringen al
voldoende zou zijn om een sneeuwbaleffect teweeg te
brengen met vernietigende gevolgen voor hun kostenstructuur (en, derhalve, grote voordelen voor die van
Boeing), waardoor hun concurrentievermogen zou
verslechteren en dat van Boeing zou verbeteren, op
zodanige wijze dat een machtspositie zou ontstaan. Ter
ondersteuning van deze theorie benadrukken deze
belanghebbenden het relatieve belang van de afschrijving
van vaste kosten (wel 30 miljoen USD bij een gemiddelde lanceringsprijs van circa 100 miljoen USD, volgens
bepaalde betrokkenen) alsmede het beperkte aantal satellietlanceringen dat elk jaar plaatsheeft.

(97)

Deze theorie lijkt echter te zijn gebaseerd op een aantal
twijfelachtige veronderstellingen. Ten eerste is gebleken
dat de concurrentie in de sector lanceringsdiensten niet
primair gebaseerd is op de prijs, maar op de betrouwbaarheid. De prijzen voor lanceringsdiensten kunnen
ook nu reeds sterk verschillen tussen twee aanbieders
van lanceringsdiensten. In dat verband lijkt een kleine
stijging van de kosten niet de door belanghebbenden
aangevoerde vernietigende effecten te hebben.

(98)

(99)

Ten tweede is het optreden van het door derde partijen
beschreven sneeuwbaleffect afhankelijk van het voortbestaan van de huidige kostenstructuur bij de andere
aanbieders van lanceringsdiensten. Gebleken is echter
dat concurrenten (met name ILS en Arianespace) kostenreductieprogramma's hebben opgezet, die ofwel een
vermindering van de capaciteit ofwel een vergroting van
het concurrentievermogen van de lanceerder tot gevolg
hebben.

Ten derde zijn de genoemde effecten beperkt tot de
commerciële activiteiten van de ondernemingen die
betrokken zijn bij de voorgenomen operatie, welke niet
het totaal van de lanceringen uitmaken. Verlies van
concurrentievermogen op de commerciële markt zou
dan ook ruimschoots kunnen worden gecompenseerd
door nieuwe contracten van de overheid. Dit geldt in het
bijzonder voor de Verenigde Staten, waar lanceringen
door de overheid een aanzienlijk deel van het totale
aantal lanceringen van Lockheed Martin en Boeing
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uitmaken. In dat verband, en aangezien de sector lanceringsdiensten meestal als een kritieke sector wordt
beschouwd door de betrokken regeringen, die aanzienlijke bijdragen leveren tot de ontwikkeling van draagraketten (1), lijkt het zeer waarschijnlijk dat, mochten Lockheed Martin of Arianespace minder concurrerend
worden, de betrokken regeringen stappen zouden ondernemen om de winstgevendheid van deze ondernemingen
te herstellen.

(100) Ten vierde is het uiterst twijfelachtig of de sector lance-

ringsdiensten zou worden gemonopoliseerd op de
manier zoals beschreven door de belanghebbenden, zelfs
als HSC zich zou gedragen zoals beschreven in overweging 82. Aangezien het prijsverschil tussen de winnende
en de verliezende offerte veel kleiner is dan de afschrijving van de vaste kosten, schijnt het toe dat, indien een
leverancier van draagraketten minder winstgevend zou
worden, deze zou trachten de prijzen te verlagen
teneinde het volume veilig te stellen en ten minste een
gedeelte van de vaste kosten terug te verdienen in plaats
een contract te verliezen en hogere verliezen te
aanvaarden. De meest waarschijnlijke uitkomst zou
derhalve meer prijsconcurrentie zijn, niet monopolievorming op de markt. Gezien de betrokkenheid van regeringen bij hun respectieve ruimtevaartindustrie (het
aandeel van de overheidssubsidies in de ontwikkeling
van nieuwe draagraketten is hiervan slechts één van de
indicaties), zou dit er niet toe leiden dat de onmiddellijke
rivalen van Boeing zouden worden uitgeschakeld als
werkelijke concurrenten, en derhalve geen machtspositie
voor Boeing in het leven roepen.

(101) Gelet op het voorgaande is er geen aanleiding om te

stellen dat de aangemelde operatie een machtspositie in
het leven zal roepen of zal versterken op de markten
voor lanceringsdiensten ten gevolge waarvan de mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op
significante wijze wordt belemmerd.

(102) De Commissie heeft er nota van genomen dat partijen

op 31 juli 2000 bepaalde verbintenissen hebben voorgesteld die verzekeren a) dat alle niet-openbare informatie
met betrekking tot draagraketten (of satellieten) die HSClanceerders (of Boeing of Sea Launch) zouden kunnen
ontvangen, niet zal worden verstrekt of vrijgegeven aan
Boeing of Sea Launch (of HSC); b) dat HSC informatie
over haar satellieten zal verstrekken aan andere aanbieders van lanceringsdiensten op hetzelfde moment dat zij
deze beschikbaar maakt voor Boeing of Sea Launch; c)
dat HSC zal samenwerken met andere aanbieders van
lanceringsdiensten dan Boeing of Sea Launch voor de
integratie van haar satellieten met draagraketten, zonder
onderscheid ten gunste van Boeing of Sea Launch; d) dat
er geen relatie van „bevoorrechte leverancier” zal bestaan
tussen de gefuseerde onderneming en Hughes.
(1) Ariane draagraketten worden bijvoorbeeld gewoonlijk ontwikkeld
binnen programma's van de ESA en de ontwikkeling van alle Delta
IV- en Atlas V-draagraketten blijkt voor een groot deel betaald te
zijn door de overheid van de Verenigde Staten via hun programma
voor de „Evolved Expendable Launch Vehicle”.
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(103) Gelet op het voorgaande zal de voorgestelde operatie

geen machtspositie in het leven roepen of versterken die
tot gevolg heeft dat de mededinging op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. Daarom wordt de
operatie verenigbaar verklaard met de gemeenschappelijke markt overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de
concentratieverordening, alsmede met de werking van de
EER-overeenkomst,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De aangemelde operatie waarbij The Boeing Company de
zeggenschap verwerft over het satelliethoofdaannemings- en
uitrustingsbedrijf van Hughes Electronics Corporation
(bestaande uit alle uitstaande aandelen van Hughes Space and
Communications Company („HSC”), alle uitstaande aandelen
van Spectrolab Inc., de activa van Hughes Electron Dynamics
(„HED”), alsmede de minderheidsdeelnemingen van Hughes in

28.2.2004

ICO Global Communications (Holdings) Ltd en in Thuraya
Satellite Telecommunications Private Joint Stock Co.), wordt
hierbij verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de
werking van de EER-overeenkomst verklaard.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot:
The Boeing Company
7755 East Marginal Way South
Seattle, WE 98108
USA
Ter attentie van Mr Theodore J. Collins
Senior Vice President, Law and contracts

Gedaan te Brussel, 29 september 2000.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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BESLUIT Nr. 3/2004
van 10 februari 2004
van het Comité dat is vastgesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en
de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling, met
betrekking tot de vermelding van een overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in het sectoraal
hoofdstuk Uitrusting en beschermingssystemen voor gebruik in een potentieel explosieve
omgeving
(2004/196/EG)
HET COMITÉ,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling, hierna de „overeenkomst” genoemd, die op 21 juni
1999 is ondertekend, inzonderheid op artikel 10, lid 4, sub a), en artikel 11,
Overwegende hetgeen volgt:
De Overeenkomst is op 1 juni 2002 in werking getreden.
Het comité dient te besluiten een overeenstemmingsbeoordelingsinstantie of -instanties te vermelden in een
sectoraal hoofdstuk van bijlage 1 bij de overeenkomst,
BESLUIT:

1. De overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in bijlage A wordt toegevoegd aan de lijst van Zwitserse
overeenstemmingsbeoordelingsinstanties in het sectoriaal hoofdstuk Uitrusting en beschermingssystemen voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving in bijlage 1 bij de overeenkomst.
2. Het specifieke toepassingsgebied van de in bijlage A genoemde overeenstemmingsbeoordelingsinstantie,
voor wat betreft producten en overeenstemmingsbeoordelingsprocedures, is door de partijen overeengekomen en wordt door hen nageleefd.
3. Dit besluit, dat in twee exemplaren wordt opgesteld, wordt ondertekend door de co-voorzitters of
andere personen die gemachtigd zijn namens de partijen te handelen. Dit besluit treedt in werking op
de dag waarop de laatste handtekening wordt geplaatst.

Ondertekend in Bern op 10 februari 2004.

Ondertekend in Brussel op 2 februari 2004.

Namens de Zwitserse Bondsstaat

Namens de Europese Gemeenschap

Heinz HERTIG

Joanna KIOUSSI

BIJLAGE A
Overeenstemmingsbeoordelingsinstantie toegevoegd aan de lijst van Zwitserse overeenstemmingsbeoordelingsinstanties
in hoofdstuk 8 Uitrusting en beschermingssystemen voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving in bijlage 1 bij
de overeenkomst. Het specifieke toepassingsgebied van de overeenstemmingsbeoordelingsinstanties voor wat betreft
producten en overeenstemmingsbeoordelingsprocedures, is beschreven in het desbetreffende aanwijzingsdossier.
QS Zürich AG
Wehntalerstrasse
Postfach 211
CH-8057 Zürich
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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

BESLUIT 2004/197/GBVB VAN DE RAAD
van 23 februari 2004
tot instelling van een mechanisme voor het beheer van de financiering van de gemeenschappelijke
kosten van de operaties van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair of defensiegebied
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(6)

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 13, lid 3, en artikel 28, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Europese Raad, te Helsinki bijeen op 10 en 11
december 1999, heeft met name besloten dat de
lidstaten, in het kader van vrijwillige samenwerking, bij
door de Europese Unie geleide operaties, uiterlijk in
2003 in staat moeten zijn binnen 60 dagen strijdkrachten ten belope van maximaal 50 000-60 000
manschappen die alle Petersbergtaken kunnen uitvoeren,
in te zetten en gedurende ten minste 1 jaar operationeel
te houden.

Overeenkomstig artikel 6 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de positie van Denemarken, neemt Denemarken
niet deel aan de uitwerking en de uitvoering van
besluiten en acties van de Europese Unie die gevolgen
hebben op defensiegebied, en neemt Denemarken niet
deel in de financiering van het mechanisme,

BESLUIT:

Artikel 1
Definities
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

(2)

(3)

De Europese Raad, te Thessaloniki bijeen op 19 en 20
juni 2003, was ingenomen met de conclusies van de
Raad van 19 mei 2003, waarin met name de noodzaak
van een militair snelle-reactievermogen van de Europese
Unie wordt bevestigd.
De Raad heeft op 22 september 2003 besloten dat de
Europese Unie de beschikking moet krijgen over een
flexibele capaciteit voor het beheer van de financiering
van gemeenschappelijke kosten van militaire operaties
van elke mogelijke omvang, complexiteit en urgentie,
met name door de instelling, uiterlijk op 1 maart 2004,
van een permanent financieringsmechanisme dat zal
worden belast met de financiering van de gemeenschappelijke kosten van alle toekomstige militaire operaties
van de Europese Unie.

a) „deelnemende lidstaten”: de lidstaten van de Europese Unie,
met uitzondering van Denemarken;
b) „bijdragende staten”: de lidstaten die bijdragen in de financiering van de betrokken militaire operatie krachtens artikel
28, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en
de derde staten die bijdragen in de financiering van de
gemeenschappelijke kosten van deze operatie krachtens
overeenkomsten tussen hen en de Europese Unie.

HOOFDSTUK 1
MECHANISME

Artikel 2
(4)

(5)

De Raad heeft op 17 juni 2002 zijn goedkeuring
gehecht aan document 10155/02 betreffende de financiering van operaties die gevolgen hebben op militair of
defensiegebied.
In artikel 28, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is bepaald dat lidstaten waarvan de vertegenwoordiger in de Raad een formele verklaring krachtens
artikel 23, lid 1, tweede alinea, heeft afgelegd, niet
verplicht zijn bij te dragen in de financiering van de
betrokken operatie die gevolgen heeft op militair of
defensiegebied.

Vaststelling van het mechanisme
1. Er wordt een mechanisme ingesteld voor het beheer van
de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de
operaties van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair
of defensiegebied.
2.

Het mechanisme wordt ATHENA genoemd.

3. ATHENA treedt op namens de deelnemende lidstaten of,
wat betreft de specifieke operaties, de bijdragende staten als
omschreven in artikel 1.
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Artikel 3
Handelingsbekwaamheid
Met het oog op het administratieve beheer van de financiering
van de operaties van de Europese Unie die gevolgen hebben op
militair of defensiegebied beschikt ATHENA over de nodige
handelingsbekwaamheid, met name om een bankrekening te
bezitten, goederen te verkrijgen, te bezitten of te vervreemden,
contracten of administratieve regelingen af te sluiten en in
rechte op te treden. ATHENA heeft geen winstoogmerk.
Artikel 4
Coördinatie met derden
Voorzover nodig voor de uitvoering van zijn missies en met
inachtneming van de doelstellingen en het beleid van de Europese Unie, coördineert ATHENA zijn activiteiten met de
lidstaten, de communautaire instellingen en de internationale
organisaties.
HOOFDSTUK 2
ORGANISATIESTRUCTUUR

Artikel 5
Beheersorganen en terbeschikkingstelling van personeel
1.
ATHENA wordt onder het gezag van het speciaal comité
beheerd door:
a) de beheerder;
b) de commandant van elke operatie voor wat betreft de
operatie waarover hij het bevel voert (hierna „operationeel
commandant” genoemd);
c) de rekenplichtige.
2.
ATHENA maakt zoveel mogelijk gebruik van de
bestaande administratieve structuren van de Europese Unie.
ATHENA doet een beroep op personeel dat, voorzover nodig,
door de EU-instellingen ter beschikking wordt gesteld of door
de lidstaten wordt gedetacheerd.
3.
De secretaris-generaal van de Raad kan aan de beheerder
of aan de rekenplichtige het personeel ter beschikking stellen
dat voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, zulks
eventueel op voorstel van een deelnemende lidstaat.
4.
De organen en het personeel van ATHENA zullen worden
ingezet op basis van de operationele behoeften.
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3. Wanneer het comité beraadslaagt over de financiering
van de gemeenschappelijke kosten van een bepaalde operatie,
a) bestaat het speciaal comité uit één vertegenwoordiger van
elke bijdragende lidstaat;
b) nemen de vertegenwoordigers van de bijdragende derde
staten deel aan de werkzaamheden van het speciaal comité.
Zij nemen geen deel aan de stemmingen, en zijn er evenmin
bij aanwezig;
c) nemen de operationeel commandant of zijn vertegenwoordiger deel aan de werkzaamheden van het speciaal comité,
zonder dat zij aan de stemmingen deelnemen.
4. Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
roept de vergaderingen van het speciaal comité bijeen en zit
deze voor. De beheerder neemt het secretariaat van het comité
waar. Hij stelt het proces-verbaal op van het resultaat van de
beraadslagingen van het comité. Hij neemt geen deel aan de
stemmingen.
5. De rekenplichtige neemt, voorzover nodig, deel aan de
werkzaamheden van het speciaal comité zonder dat hij deelneemt aan de stemmingen.
6. Indien een deelnemende lidstaat, de beheerder of de
operationeel commandant het voorzitterschap hierom verzoekt,
roept het voorzitterschap het speciaal comité uiterlijk binnen
veertien dagen samen.
7. De beheerder stelt het speciaal comité naar behoren in
kennis van elke aan ATHENA gerichte vordering of betwisting.
8. Het comité beslist met éénparigheid van stemmen van de
leden waaruit het bestaat, met inachtneming van zijn samenstelling zoals omschreven in de leden 1 en 3. De beslissingen
van het comité zijn bindend.
9. Het speciaal comité keurt alle begrotingen goed, met
inachtneming van de toepasselijke referentiebedragen, en oefent
in het algemeen de bevoegdheden uit waarin de artikelen 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 en 41
voorzien.
10. Het speciaal comité wordt geïnformeerd door de
beheerder, de operationeel commandant en de rekenplichtige
zoals in dit besluit is bepaald.
11. De tekst van de besluiten die door het speciaal comité
worden goedgekeurd krachtens de artikelen 18, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 en 41, wordt ondertekend door
de voorzitter van het speciaal comité die ten tijde van de goedkeuring in functie is, alsmede door de beheerder.

Artikel 6
Het speciaal comité

Artikel 7
De beheerder

1.
Er wordt een speciaal comité opgericht dat is samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke deelnemende lidstaat
(„speciaal comité”). De Commissie woont de vergaderingen van
het speciaal comité bij, zonder aan de stemmingen deel te
nemen.

1. De secretaris-generaal van de Raad benoemt de beheerder
en ten minste één adjunct-beheerder voor een periode van drie
jaar.

2.
ATHENA wordt onder het gezag van het speciaal comité
beheerd.

2. De beheerder oefent zijn bevoegdheden uit namens
ATHENA.
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De beheerder:
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Artikel 9

a) stelt alle ontwerp-begrotingen op en legt deze voor aan het
speciaal comité. In elke ontwerp-begroting wordt het
gedeelte „uitgaven” voor een operatie opgesteld op voorstel
van de operationeel commandant;
b) stelt de begrotingen vast nadat deze zijn goedgekeurd door
het speciaal comité;
c) is de ordonnateur voor de „inkomsten”, de „gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of in aansluiting
daarop” en de „operationele gemeenschappelijke kosten” die
worden gemaakt buiten de actieve fase van de operatie;
d) geeft uitvoering, voor wat betreft de inkomsten, aan de
financiële regelingen die met derden zijn gesloten inzake de
financiering van de gemeenschappelijke kosten van de militaire operaties van de Unie.
4.
De beheerder ziet erop toe dat de in dit besluit vastgestelde regels worden geëerbiedigd en dat de besluiten van het
speciaal comité worden toegepast.
5.
De beheerder is gemachtigd de maatregelen tot uitvoering
van de middels ATHENA gefinancierde uitgaven te nemen die
hij nuttig acht. Hij stelt het speciaal comité daarvan in kennis.
6.
De beheerder coördineert de werkzaamheden betreffende
financiële aangelegenheden in het kader van de militaire operaties van de Unie. De beheerder is voor deze aangelegenheden
het contactpunt met de nationale overheden en, voorzover
nodig, de internationale organisaties.
7.
De beheerder legt verantwoording af aan het speciaal
comité.

De rekenplichtige
1. De secretaris-generaal van de Raad benoemt de rekenplichtige en ten minste één adjunct-rekenplichtige voor een
periode van twee jaar.
2. De rekenplichtige oefent zijn bevoegdheden uit namens
ATHENA.
3.

De rekenplichtige is belast met:

a) de goede uitvoering van de betalingen, de inning van de
ontvangsten en de invordering van de vastgestelde schuldvorderingen;
b) de jaarlijkse opstelling van de rekeningen van ATHENA en,
na de voltooiing van elke operatie, van de rekeningen van
de operatie;
c) het verlenen van medewerking aan de beheerder wanneer
deze de jaarrekeningen of de rekeningen van een operatie
ter goedkeuring voorlegt aan het speciaal comité;
d) het voeren van de boekhouding van ATHENA;
e) het vaststellen van de boekhoudregels en -methoden en het
rekeningstelsel;
f) het vaststellen en valideren van de boekhoudsystemen voor
de ontvangsten, alsmede, waar van toepassing, het valideren
van de door de ordonnateur vastgestelde systemen die tot
doel hebben boekhoudkundige gegevens te verstrekken of te
motiveren;
g) het bewaren van de bewijsstukken;
h) het beheer van de kasmiddelen, samen met de beheerder.

Artikel 8
De operationeel commandant
1.
De commandant van de operatie oefent namens ATHENA
zijn bevoegdheden uit met betrekking tot de financiering van
de gemeenschappelijke kosten van de operatie waarover hij het
bevel voert.

4. De beheerder en de operationeel commandant
verstrekken de rekenplichtige alle gegevens die nodig zijn voor
de opstelling van rekeningen die een getrouw beeld geven van
het vermogen van ATHENA en van de door ATHENA beheerde
uitvoering van de uitgaven. Zij garanderen de betrouwbaarheid
ervan.
5. De rekenplichtige legt verantwoording af aan het speciaal
comité.

2.
De operationeel commandant verricht met betrekking tot
de operatie waarover hij het bevel voert, de volgende taken:
a) hij stuurt zijn voorstellen voor het gedeelte „ uitgaven —
operationele gemeenschappelijke kosten” van de ontwerpbegrotingen toe aan de beheerder;
b) hij besteedt in de hoedanigheid van ordonnateur de
kredieten betreffende de operationele gemeenschappelijke
kosten; hij oefent gezag uit over eenieder die deelneemt aan
de besteding van de kredieten, ook uit hoofde van voorfinanciering; hij kan namens ATHENA opdrachten plaatsen
en contracten sluiten; hij opent namens ATHENA een bankrekening voor de operatie waarover hij het bevel voert.
3.
De operationeel commandant is gemachtigd om, met
betrekking tot de operatie waarover hij het bevel voert, de
maatregelen tot uitvoering van de middels ATHENA gefinancierde uitgaven te nemen die hij nuttig acht. Hij stelt de
beheerder en het speciaal comité daarvan in kennis.

Artikel 10
Algemene bepalingen die van toepassing zijn op de
beheerder, de rekenplichtige en het personeel van
ATHENA
1. De functie van beheerder of adjunct-beheerder is onverenigbaar met die van rekenplichtige of adjunct-rekenplichtige.
2. De adjunct-beheerder handelt onder het gezag van de
beheerder. De adjunct-rekenplichtige handelt onder het gezag
van de rekenplichtige.
3. Wanneer de beheerder afwezig of verhinderd is wordt hij
vervangen door een adjunct-beheerder. Wanneer de rekenplichtige afwezig of verhinderd is, wordt hij vervangen door een
adjunct-rekenplichtige.
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4.
Bij de uitoefening van taken namens ATHENA blijven de
ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen onderworpen aan de op hen toepasselijke
verordeningen en regelingen.
5.
Het personeel dat door de lidstaten aan ATHENA ter
beschikking is gesteld, is onderworpen aan dezelfde voorschriften als die welke zijn vervat in het besluit van de Raad
betreffende de regeling die van toepassing is op nationale gedetacheerde deskundigen, en aan de voorschriften die zijn overeengekomen door hun nationale overheid en de communautaire instelling of ATHENA. In ieder geval neemt de detacherende lidstaat echter de rechten van de deskundigen op zich die
zijn omschreven in zo'n besluit van de Raad betreffende de
regeling die van toepassing is op nationale gedetacheerde
deskundigen.
6.
De personeelsleden van ATHENA moeten vóór hun
aanstelling gemachtigd worden om toegang te krijgen tot gerubriceerde gegevens van de Raad van ten minste het niveau
„SECRET UE”, of zij moeten in het bezit zijn gesteld van een
soortgelijke machtiging van een lidstaat.
7.
De beheerder kan met de lidstaten of de communautaire
instellingen onderhandelen en regelingen sluiten teneinde van
tevoren de personeelsleden aan te wijzen die in voorkomend
geval onverwijld ter beschikking van ATHENA kunnen worden
gesteld.
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4. Wanneer de Unie een militaire operatie opzet, voert de
beheerder de regelingen met de aan die operatie bijdragende
derde landen uit met betrekking tot de door Raad vastgestelde
bijdragen.

HOOFDSTUK 4
BANKREKENINGEN

Artikel 12
Opening en bestemming
1. De beheerder opent een of meer bankrekeningen namens
ATHENA.
2. De bankrekeningen worden geopend in een eersteklas
kredietinstelling die in een lidstaat van de Europese Unie gevestigd is.
3. Op deze rekeningen worden de bijdragen van de bijdragende staten overgemaakt. Met deze rekeningen kunnen de
door ATHENA beheerde uitgaven worden betaald en kunnen
aan de operationeel commandant de kasvoorschotten worden
verstrekt die nodig zijn voor het verrichten van de uitgaven in
het kader van de gemeenschappelijke kosten van een militaire
operatie. Geen enkele bankrekening mag een nadelig saldo
vertonen.

HOOFDSTUK 3

Artikel 13

BIJDRAGENDE DERDE STATEN

Beheer van de middelen

Artikel 11
Permanente en ad hoc administratieve regelingen betreffende de praktische voorwaarden voor de betaling van de
bijdragen van derde staten
1.
In het kader van de overeenkomsten die zijn gesloten
tussen de Europese Unie en derde staten die door de Raad zijn
aangewezen als potentiële contribuanten aan EU-operaties dan
wel als contribuanten aan een specifieke EU-operatie, onderhandelt de beheerder met deze derde staten over permanente,
respectievelijk ad hoc administratieve regelingen. Deze regelingen nemen de vorm aan van een briefwisseling tussen
ATHENA en de bevoegde administratieve diensten van de
betrokken derde staten en voorzien in de praktische voorwaarden die nodig zijn om de vlotte betaling van bijdragen aan
toekomstige militaire operaties van de Unie te faciliteren.
2.
In afwachting van de sluiting van de in lid 1 bedoelde
overeenkomsten, kan de beheerder de nodige maatregelen
nemen om betalingen door bijdragende derde staten te faciliteren.
3.
De beheerder stelt het speciaal comité in kennis van de
voorgenomen regelingen voordat hij deze namens ATHENA
ondertekent.

1. Voor elke betaling voor rekening van ATHENA is zowel
de handtekening van de beheerder of van een adjunctbeheerder als die van de rekenplichtige of van een adjunctrekenplichtige vereist.
2. Door ATHENA beheerde middelen, waaronder die welke
aan de operationeel commandant worden toevertrouwd,
kunnen enkel in euro op een rekening-courant of op een kortlopende depositorekening bij een eersteklas kredietinstelling
gedeponeerd worden.

HOOFDSTUK 5
DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

Artikel 14
Omschrijving van de gemeenschappelijke kosten en de
perioden die in aanmerking worden genomen
1. De in bijlage I opgesomde gemeenschappelijke kosten
komen systematisch voor rekening van ATHENA. Wanneer zij
worden opgenomen in een begrotingsartikel dat de operatie
aangeeft waarop deze kosten het meest betrekking hebben,
worden zij beschouwd als „operationele kosten” van deze
operatie. In andere gevallen worden deze kosten beschouwd als
„gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of
in aansluiting daarop”.
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2.
Voorts draagt ATHENA de in bijlage II opgesomde operationele gemeenschappelijke kosten tijdens de voorbereidende
fase van de operatie die loopt vanaf de datum waarop de Raad
besluit dat de Unie de militaire operatie zal ondernemen, tenzij
de Raad een vroegere datum vaststelt, tot de datum waarop de
operationeel commandant wordt benoemd.
3.
Tijdens de actieve fase van een operatie, die loopt vanaf
de datum waarop de operationeel commandant benoemd wordt
tot de dag waarop het operationeel hoofdkwartier zijn activiteiten staakt, draagt ATHENA de onderstaande kosten als
operationele gemeenschappelijke kosten:

een operatie van de Unie te verlengen, wordt voorzien in een
referentiebedrag voor de gemeenschappelijke kosten van deze
operatie. De beheerder raamt met de medewerking van met
name de Militaire Staf van de Unie en de operationeel commandant, indien deze in functie is, het bedrag dat nodig is om de
gemeenschappelijke kosten van de operatie tijdens de voorgenomen periode te dekken. De beheerder stelt dit bedrag via het
voorzitterschap voor aan de Raadsinstanties waarin dit ontwerp
van gemeenschappelijk optreden of van besluit moet worden
besproken.

HOOFDSTUK 6

a) de in bijlage III-A opgesomde gemeenschappelijke kosten;
b) de in bijlage III-B opgesomde gemeenschappelijke kosten,
indien de Raad daartoe besluit.

DE BEGROTING

4.
De operationele gemeenschappelijke kosten van een
operatie omvatten tevens de uitgaven die nodig zijn om deze
operatie af te wikkelen, zoals opgesomd in bijlage IV.
Een operatie is afgewikkeld wanneer de uitrusting en de infrastructuur die gemeenschappelijk zijn gefinancierd ten behoeve
van de operatie, hun eindbestemming hebben gekregen en de
rekeningen voor de operatie zijn afgesloten.
5.
Uitgaven ter dekking van kosten die één of meer bijdragende lidstaten, een communautaire instelling of een internationale organisatie in ieder geval voor hun rekening zouden
hebben genomen, onafhankelijk van de organisatie van de
operatie, kunnen niet als gemeenschappelijke kosten worden
aangemerkt.
Artikel 15
Oefenoperaties
1.
De gemeenschappelijke kosten voor de operaties van de
Europese Unie worden door ATHENA gefinancierd volgens
soortgelijke voorschriften en procedures als die welke gelden
voor operaties waartoe alle deelnemende lidstaten bijdragen.
2.
De gemeenschappelijke kosten van de operaties bestaan
uit, in de eerste plaats, bijkomende kosten voor mobiele of
vaste hoofdkwartieren, en, in de tweede plaats, bijkomende
kosten voor de gebruikmaking, door de Europese Unie, van
gemeenschappelijke middelen en vermogens van de NAVO die
ter beschikking worden gesteld voor een operatie.
3.
De hiernavolgende kosten behoren niet tot de gemeenschappelijke kosten voor operaties:
a) kosten in verband met de verwerving van kapitaalgoederen,
inclusief kosten met betrekking tot gebouwen, infrastructuur
en uitrusting;
b) kosten in verband met de planningfase en de voorbereidende fase van operaties;
c) kosten voor transport, kazernes en logies voor de troepenmacht.
Artikel 16
Referentiebedrag
Voor elk gemeenschappelijk optreden waarbij de Raad besluit
dat de Unie een militaire operatie zal uitvoeren en voor elk
gemeenschappelijk optreden of besluit waarbij de Raad besluit
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Artikel 17
Begrotingsbeginselen
1. De in euro opgestelde begroting is het besluit waarbij
voor elk begrotingsjaar wordt voorzien in en machtiging
gegeven tot alle ontvangsten en uitgaven die door ATHENA
worden beheerd.
2. Alle uitgaven worden gekoppeld aan een specifieke
operatie, behalve, in voorkomend geval, de in bijlage I opgesomde kosten.
3. De in de begroting opgenomen kredieten zijn goedgekeurd voor de periode van een begrotingsjaar dat begint op 1
januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
4. De ontvangsten en uitgaven van de begroting moeten in
evenwicht zijn.
5. Slechts door aanwijzing op een begrotingsonderdeel en
binnen de grenzen van de in de begroting opgenomen
kredieten kunnen ontvangsten worden geïnd en uitgaven
worden verricht.

Artikel 18
Opstelling en aanneming van de jaarlijkse begroting
1. Elk jaar stelt de beheerder, in samenwerking met elke
operationeel commandant voor het gedeelte „operationele
gemeenschappelijke kosten”, een ontwerp-begroting voor het
volgende begrotingsjaar op. De beheerder legt uiterlijk op 31
oktober de ontwerp-begroting aan het speciaal comité voor.
2.

Dit ontwerp omvat:

a) de kredieten die noodzakelijk worden geacht ter dekking
van de gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van
operaties of in aansluiting daarop;
b) de kredieten die noodzakelijk worden geacht ter dekking
van de operationele gemeenschappelijke kosten voor
lopende of geplande operaties, waaronder in voorkomend
geval kredieten om de door een staat of derde partij voorgefinancierde gemeenschappelijke kosten terug te betalen;
c) een raming van de ontvangsten die nodig zijn om de
uitgaven te dekken.
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3.
De kredieten worden gespecificeerd per titel en hoofdstuk
waarin de uitgaven volgens hun aard of bestemming worden
gegroepeerd en worden, voorzover nodig, onderverdeeld in
artikelen. Een gedetailleerde toelichting per hoofdstuk of artikel
is opgenomen in het ontwerp van begroting. Voor elke operatie
wordt voorzien in één specifieke titel. Eén specifieke titel is het
„algemeen gedeelte” van de begroting en omvat de „gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of in
aansluiting daarop”.
4.
Elke titel kan een hoofdstuk „voorzieningen” omvatten.
De kredieten worden in dit hoofdstuk opgenomen bij op
ernstige gronden berustende onzekerheid over het nodige
bedrag van de kredieten of over de mogelijkheid om de opgevoerde kredieten te besteden.
5.

De ontvangsten bestaan uit:

a) bijdragen die verschuldigd zijn door de deelnemende en de
bijdragende lidstaten en, in voorkomend geval, de bijdragende derde staten;
b) diverse ontvangsten, onderverdeeld per titel, waaronder de
financiële producten, de verkoopopbrengsten en de uitvoering van het vorige begrotingsjaar na vaststelling door het
speciaal comité.
6.
Het speciaal comité keurt het ontwerp van begroting vóór
31 december goed. De beheerder stelt de goedgekeurde begroting vast en stelt de deelnemende en bijdragende lidstaten ervan
in kennis.

Artikel 19
Gewijzigde begrotingen
1.
In geval van niet te vermijden, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, met name wanneer een operatie in de
loop van het begrotingsjaar wordt voorgenomen, stelt de
beheerder een ontwerp van gewijzigde begroting voor. Indien
het ontwerp van gewijzigde begroting het referentiebedrag voor
de betrokken operatie in aanzienlijke mate overschrijdt, kan het
comité de Raad verzoeken dit goed te keuren.
2.
Het ontwerp van gewijzigde begroting wordt opgesteld,
voorgelegd, goedgekeurd, vastgesteld en bekendgemaakt
volgens dezelfde procedure als de jaarlijkse begroting. Indien de
gewijzigde begroting echter verband houdt met het opzetten
van een militaire operatie van de Unie, gaat zij vergezeld van
een gedetailleerd financieel memorandum inzake de geplande
gemeenschappelijke kosten voor de gehele operatie. Het
speciaal comité beraadslaagt, en houdt daarbij rekening met de
vereiste spoed.
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De voorafgaande goedkeuring van het speciaal comité is echter
vereist wanneer:
a) de voorgenomen overschrijving het totaal van de voor een
operatie geplande kredieten zal wijzigen;
of
b) de tijdens het begrotingsjaar voorgenomen overschrijvingen
van het ene hoofdstuk naar het andere meer dan 10 %
bedragen van de kredieten die zijn opgevoerd in het hoofdstuk waaruit de overgeschreven kredieten afkomstig zijn; dit
percentage wordt gebaseerd op de kredieten die zijn opgenomen in de begroting zoals die is vastgesteld op de datum
waarop het desbetreffende voorstel voor een overschrijving
wordt gedaan.
2. De operationeel commandant kan, indien hij dit voor het
goede verloop van de operatie nodig acht, binnen drie
maanden na de datum waarop de operatie van start is gegaan,
ten behoeve van de operatie toegekende kredieten overschrijven
van het ene artikel naar het andere en van het ene hoofdstuk
naar het andere binnen het deel „operationele gemeenschappelijke kosten” van de begroting. Hij stelt de beheerder en het
speciaal comité daarvan in kennis.

Artikel 21
Overdracht van kredieten
1. Niet vastgelegde kredieten ter dekking van de gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of in
aansluiting daarop, komen in beginsel aan het einde van het
begrotingsjaar te vervallen.
2. Kredieten ter dekking van de opslagkosten voor door
ATHENA beheerd materieel en uitrusting kunnen echter naar
het volgende begrotingsjaar worden overgedragen indien de
vastlegging daartoe vóór 31 december van het lopende begrotingsjaar is geschied. De kredieten ter dekking van de operationele gemeenschappelijke kosten kunnen worden overgedragen
indien deze noodzakelijk zijn voor een operatie die niet is afgewikkeld.
3. De beheerder legt vóór 15 februari de voorstellen voor de
overdracht van kredieten van het vorige begrotingsjaar ter
goedkeuring voor aan het speciaal comité.

Artikel 22
Vervroegde uitvoering

Artikel 20
Overschrijvingen
1.
De beheerder kan, in voorkomend geval op voorstel van
de operationeel commandant, kredieten overschrijven. De
beheerder stelt het speciaal comité van zijn voornemen in
kennis, zulks drie weken van tevoren voorzover het dringende
karakter dit toelaat.

Zodra de jaarlijkse begroting is vastgesteld:
a) mogen de in deze begroting opgevoerde kredieten met
ingang van 1 januari daaropvolgend worden vastgelegd;
b) mogen, na goedkeuring door het speciaal comité, de
uitgaven die op grond van wettelijke of contractuele bepalingen vooruit betaald moeten worden, betaald worden ten
laste van de kredieten van het volgende begrotingsjaar.
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HOOFDSTUK 7

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

Artikel 23
Vaststelling van de bijdragen
1.
De kredieten ter dekking van de gemeenschappelijke
kosten ter voorbereiding van operaties of in aansluiting daarop,
die niet worden gedekt door de diverse ontvangsten, worden
gefinancierd uit de bijdragen van de deelnemende lidstaten.
2.
De kredieten ter dekking van de operationele gemeenschappelijke kosten van een operatie worden gedekt door de
bijdragen van de lidstaten en van de aan de operatie bijdragende derde staten.
3.
De bijdragen voor een operatie die zijn verschuldigd door
de bijdragende lidstaten, zijn gelijk aan het bedrag van de in de
begroting opgevoerde kredieten ter dekking van de operationele
gemeenschappelijke kosten van deze operatie, verminderd met
het bedrag van de bijdragen die uit hoofde van artikel 11 door
de bijdragende derde landen zijn verschuldigd voor dezelfde
operatie.
4.
De verdeling van de bijdragen tussen de lidstaten die
wordt gevraagd bij te dragen, wordt bepaald volgens de bruto
nationaal product-verdeelsleutel als omschreven in artikel 28,
lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en ingevolge Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29
september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van
de Europese Gemeenschappen (1), dan wel elk ander besluit van
de Raad dat ervoor in de plaats komt.
5.
Voor de berekening van de bijdragen worden de gegevens
gebruikt die staan in de kolom „eigen middelen BNI” van de
tabel „Overzicht van de financiering van de algemene begroting
per soort eigen middelen en per lidstaat”, die aan de laatste
goedgekeurde begroting van de Europese Gemeenschappen is
gehecht, waarbij de bijdrage van elke lidstaat die wordt
gevraagd bij te dragen, proportioneel is aan het aandeel van het
bruto nationaal inkomen (BNI) van die lidstaat in het totale BNI
van de lidstaten die wordt gevraagd bij te dragen.

Artikel 24
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3. Op voorstel van de beheerder kan het speciaal comité
besluiten aanvullende bijdragen te vragen voordat een gewijzigde begroting voor de operatie wordt vastgesteld. Het speciaal
comité kan besluiten de kwestie te verwijzen naar de bevoegde
voorbereidende instanties van de Raad.
4. Wanneer de kredieten ter dekking van de operationele
gemeenschappelijke kosten van de operatie zijn opgenomen in
de begroting, storten de lidstaten het saldo van de bijdragen die
zij voor deze operatie uit hoofde van artikel 23 van dit besluit
verschuldigd zijn, na aftrek van de bijdragen die zij reeds
hebben betaald voor dezelfde operatie en hetzelfde begrotingsjaar.
5. Zodra een referentiebedrag of een begroting is vastgesteld,
stuurt de beheerder de desbetreffende verzoeken om een
bijdrage per brief aan de nationale overheidsdiensten waarvan
de gegevens hem zijn medegedeeld.
6. Onverminderd lid 1 van dit artikel worden de bijdragen
binnen 30 dagen na het versturen van het desbetreffende
verzoek betaald.
7. De bankkosten voor de betaling van de bijdragen zijn
voor rekening van de bijdragende staten, elk voor zich.

Artikel 25
Vervroegde financiering van uitgaven
1. Indien uitgaven in verband met de gemeenschappelijke
kosten van een militaire operatie van de Europese Unie moeten
worden betaald voordat de bijdragen aan ATHENA kunnen
worden ontvangen, handelt de Raad bij de aanneming van een
gemeenschappelijk optreden of een uitvoeringsbesluit betreffende die operatie, als volgt:
a) hij duidt de lidstaten aan die verantwoordelijk zijn voor de
voorfinanciering van dergelijke uitgaven:
b) indien de noodzakelijke voorfinanciering niet beschikbaar is,
bepaalt hij een alternatieve wijze om dergelijke uitgaven
vooraf te financieren en stelt hij de nodige praktische regelingen vast.
2. Het speciaal comité ziet toe op de uitvoering van dit
artikel en handelt met de vereiste spoed.
3. Elke financiering vooraf als bedoeld in lid 1, onder b),
wordt terugbetaald zodra de betaalde bijdragen dat mogelijk
maken.

Schema voor de betaling van de bijdragen
1.
De bijdragen van de deelnemende lidstaten die bestemd
zijn ter dekking van de gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of in aansluiting daarop, worden betaald
vóór 1 maart van het betrokken begrotingsjaar.
2.
Wanneer de Raad een referentiebedrag voor een militaire
operatie van de Unie heeft vastgesteld, storten de bijdragende
lidstaten hun bijdragen ten belope van 30 % van het referentiebedrag, tenzij de Raad een hoger percentage vaststelt.
(1) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.

Artikel 26
Terugbetaling van voorfinancieringen
1. Een lidstaat, een derde staat of, in voorkomend geval, een
internationale organisatie die door de Raad gemachtigd is een
deel van de gemeenschappelijke kosten van een operatie voor
te financieren, kan hiervan terugbetaling door ATHENA
verkrijgen. Daartoe wordt uiterlijk twee maanden na de einddatum van de betrokken operatie een van de nodige bewijsstukken vergezeld verzoek aan de beheerder gericht.
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2.
Op een verzoek om terugbetaling kan uitsluitend worden
ingegaan als het goedgekeurd wordt door de operationeel
commandant en de beheerder.

3.
Als een door een bijdragende lidstaat ingediend verzoek
om terugbetaling wordt goedgekeurd, mag het bedrag in
mindering worden gebracht op het eerstvolgende verzoek om
een bijdrage dat de beheerder aan die lidstaat richt.

4.
Indien er op het ogenblik van de goedkeuring van het
verzoek om terugbetaling geen verzoek om een bijdrage is
gepland, of indien het goedgekeurde verzoek om terugbetaling
de geplande bijdrage zou overschrijden, gaat de beheerder
binnen dertig dagen over tot terugbetaling van het bedrag,
rekening houdend met de kasmiddelen van ATHENA en de
behoeften voor de financiering van de gemeenschappelijke
kosten van de betrokken operatie.

L 63/75
Artikel 28
Achterstandsrente

Indien een staat zijn financiële verplichtingen niet nakomt, zijn
de communautaire regels inzake achterstandsrente van artikel
71 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van
toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1) met betrekking tot de betaling van de bijdragen
aan de Gemeenschapsbegroting van overeenkomstige toepassing op die staat.

HOOFDSTUK 8
UITVOERING VAN DE UITGAVEN

Artikel 29
5.
Terugbetaling is verschuldigd overeenkomstig dit besluit,
zelfs als de operatie wordt geannuleerd.

Beginselen
1. De kredieten van ATHENA worden besteed overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer, namelijk overeenkomstig de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.

Artikel 27

Beheer door ATHENA van uitgaven die niet in de gemeenschappelijke kosten zijn opgenomen

1.
Het speciaal comité kan, op voorstel van de beheerder of
van een lidstaat, besluiten dat het administratieve beheer van
bepaalde uitgaven voor een operatie, met name op het gebied
van menselijke ondersteuning/maaltijden en wasserij, worden
toevertrouwd aan ATHENA, hoewel de desbetreffende lidstaten
hiervoor verantwoordelijk blijven.

2. Ordonnateurs zijn belast met het innen van de ontvangsten en het verrichten van de uitgaven van ATHENA overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer, en staan in
voor de wettigheid en regelmatigheid ervan. De ordonnateurs
gaan vastleggingen en juridische verbintenissen aan, stellen de
uitgaven betaalbaar, geven betalingsopdrachten en verrichten
de voor de besteding van de kredieten vereiste voorafgaande
handelingen. Een ordonnateur kan zijn functies delegeren door
middel van een besluit dat voorziet in:
a) de delegatieverkrijgers van het gepaste niveau,
b) de omvang van de toegekende bevoegdheden, en
c) de mogelijkheid voor de delegatieverkrijgers om hun
bevoegdheden te subdelegeren.

2.
Het speciaal comité kan in zijn besluit de operationeel
commandant machtigen namens de aan een operatie deelnemende lidstaten contracten af te sluiten voor de aankoop van
de benodigde goederen. Het comité kan de ATHENA-begroting
machtigen de uitgaven van de lidstaten voor te financieren, of
besluiten dat ATHENA de middelen die nodig zijn om de afgesloten contracten na te komen, vooraf van de lidstaten int.

3.
ATHENA houdt een boekhouding van de uitgaven die
voor rekening van de afzonderlijke lidstaten komen maar door
het mechanisme worden beheerd. ATHENA stuurt elke lidstaat
maandelijks een overzicht van uitgaven te zijner laste die door
hem of door zijn personeel de afgelopen maand zijn verricht,
en het verzoekt om de nodige middelen om deze uitgaven te
dekken. Binnen 30 dagen na het versturen van het verzoek om
middelen maken de lidstaten de gevraagde middelen over aan
ATHENA.

3. De besteding van de kredieten geschiedt volgens het
beginsel van de scheiding van ordonnateur en rekenplichtige.
De ambten van ordonnateur en van rekenplichtige zijn onderling niet verenigbaar. Voor elke betaling die wordt verricht uit
de door ATHENA beheerde middelen is zowel de handtekening
van een ordonnateur als die van een rekenplichtige vereist.
4. Onverminderd dit besluit passen een lidstaat, een communautaire instelling of, in voorkomend geval, een internationale
organisatie bij het verrichten van gemeenschappelijke uitgaven
de regels toe die gelden voor het verrichten van de eigen
uitgaven. Wanneer de beheerder de uitgaven rechtstreeks
verricht, past hij de regels toe die gelden voor de uitvoering
van de afdeling „Raad” van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.
(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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5.
De beheerder kan aan het voorzitterschap echter
elementen voorleggen voor een voorstel aan de Raad of het
comité betreffende regels voor het verrichten van gemeenschappelijke uitgaven.

Artikel 30
Gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of in aansluiting daarop
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5. In afwijking van artikel 17, lid 5, kan de commandant
van een operatie, ingeval van dreigend gevaar voor het leven
van personeelsleden die aan deze militaire operatie van de Unie
deelnemen, boven de in de begroting opgevoerde kredieten de
uitgaven verrichten die nodig zijn om het leven van deze personeelsleden te vrijwaren. Hij stelt de beheerder en het speciaal
comité daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. In dergelijk
geval stelt de beheerder, in samenspraak met de operationeel
commandant, de overschrijvingen voor die nodig zijn voor
deze onvoorziene uitgaven. Indien het onmogelijk is om door
middel van overschrijvingen te voorzien in voldoende financiering voor deze uitgaven, stelt de beheerder een gewijzigde
begroting voor.

De beheerder oefent de functie uit van ordonnateur van de
uitgaven ter dekking van de gemeenschappelijke kosten ter
voorbereiding van operaties of in aansluiting daarop.
HOOFDSTUK 9

Artikel 31

EINDBESTEMMING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJK GEFINANCIERDE UITRUSTING EN INFRASTRUCTUUR

Operationele gemeenschappelijke kosten
1.
De operationeel commandant oefent de functie uit van
ordonnateur van de uitgaven ter dekking van de operationele
gemeenschappelijke kosten van de operatie waarover hij het
bevel voert. Het is echter de beheerder die de functie uitoefent
van ordonnateur van de uitgaven ter dekking van de operationele gemeenschappelijke kosten die tijdens de voorbereidende
fase van een specifieke operatie worden gemaakt en rechtstreeks door ATHENA worden betaald, of betrekking hebben
op de operatie nadat de actieve fase ervan is beëindigd.
2.
De bedragen die nodig zijn voor het verrichten van de
uitgaven van een operatie worden door de beheerder aan de
operationeel commandant, op diens verzoek, overgemaakt van
de bankrekening van ATHENA op de namens ATHENA
geopende bankrekening waarvan de gegevens hem door de
operationeel commandant zijn medegedeeld.
3.
In afwijking van artikel 17, lid 5, geeft de aanneming van
een referentiebedrag de beheerder en de operationeel commandant het recht om, elk op hun bevoegdheidsgebied, voor de
betrokken operatie uitgaven vast te leggen en te betalen ten
belope van 30 % van dit referentiebedrag, tenzij de Raad een
hoger percentage vaststelt. Het speciaal comité kan op voorstel
van de beheerder besluiten dat bijkomende uitgaven kunnen
worden vastgelegd en betaald. Het speciaal comité kan besluiten
de zaak via het voorzitterschap te verwijzen naar de bevoegde
voorbereidende organen van de Raad. Deze afwijking is niet
meer van toepassing vanaf de datum waarop een begroting
voor de betrokken operatie is aangenomen.
4.
Tijdens de periode voorafgaand aan de aanneming van
een begroting voor een operatie, leggen de beheerder en de
operationeel commandant of zijn vertegenwoordiger elk voor
zich om de veertien dagen aan het speciaal comité rekening en
verantwoording af over de uitvoering van de uitgaven die in
aanmerking komen als gemeenschappelijke kosten voor deze
operatie. Het speciaal comité kan, op voorstel van de beheerder,
de operationeel commandant of een lidstaat, richtsnoeren
uitvaardigen over de uitvoering van uitgaven tijdens deze
periode.

Artikel 32
1. Met het oog op de afwikkeling van de operatie onder zijn
bevel, doet de operationeel commandant het nodige om aan de
voor deze operatie gemeenschappelijk verworven uitrusting en
infrastructuur een eindbestemming te geven. Hij stelt in voorkomend geval het toepasselijke waardeverminderingspercentage
aan het speciaal comité voor.
2. De beheerder beheert de uitrusting en infrastructuur die
na het einde van de actieve fase van de operatie overblijft,
teneinde hieraan eventueel een eindbestemming te geven. Hij
stelt in voorkomend geval het toepasselijke waardeverminderingspercentage aan het speciaal comité voor.
3. Het waardeverminderingspercentage voor uitrusting,
infrastructuur en andere goederen wordt zo spoedig mogelijk
door het speciaal comité goedgekeurd.
4. De eindbestemming van gemeenschappelijk gefinancierde
uitrusting en infrastructuur wordt door het speciaal comité
goedgekeurd, met inachtneming van de operationele behoeften
en financiële criteria. Wat de eindbestemming betreft:
a) kan infrastructuur, via ATHENA worden verkocht of afgestaan aan het gastland, een lidstaat of een derde;
b) kan uitrusting, via ATHENA worden verkocht aan een
lidstaat, het gastland of een derde, dan wel door ATHENA,
een lidstaat of een derde opgeslagen en onderhouden
worden.
5. De uitrusting en infrastructuur worden aan een bijdragende staat, het gastland of een derde verkocht tegen verkoopwaarde of, wanneer de verkoopwaarde niet kan worden vastgesteld, rekening houdend met het toepasselijke waardeverminderingspercentage.
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6.
De verkoop of de overdracht aan het gastland of aan een
derde geschiedt overeenkomstig de geldende veiligheidsvoorschriften, met name, in voorkomend geval, die van de Raad, de
bijdragende staten of de NAVO.
7.
Wanneer wordt besloten dat ATHENA de naar aanleiding
van een operatie verworven uitrusting behoudt, kunnen de
bijdragende lidstaten een financiële compensatie vragen aan de
andere bijdragende lidstaten. Het speciaal comité, in zijn
samenstelling van de vertegenwoordigers van alle bijdragende
lidstaten, neemt de toepasselijke besluiten op voorstel van de
beheerder.

HOOFDSTUK 10
BOEKHOUDING EN INVENTARIS

L 63/77
HOOFDSTUK 11

CONTROLE EN AFLEGGEN VAN REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 36
Geregelde verslaglegging aan het comité
De beheerder legt aan het speciaal comité om de drie maanden
een staat voor van de uitvoering van de ontvangsten en
uitgaven van de laatste drie maanden en sedert het begin van
het begrotingsjaar. Elke operationeel commandant bezorgt
daartoe de beheerder tijdig een staat van de uitgaven met
betrekking tot de operationele gemeenschappelijke kosten van
de operatie waarover hij het bevel voert.

Artikel 33
Beginselen
Wanneer de uitvoering van de uitgaven van ATHENA wordt
toevertrouwd aan een lidstaat, een communautaire instelling of,
in voorkomend geval, een internationale organisatie, dan past
deze staat, deze instelling of deze organisatie de regels toe die
gelden voor de boekhouding van de eigen uitgaven en voor de
eigen inventaris.

Artikel 37
Controle van de rekeningen
1. Indien de uitvoering van de uitgaven van ATHENA wordt
toevertrouwd aan een lidstaat, een communautaire instelling of
een internationale organisatie, dan past deze staat, deze instelling of deze organisatie de regels toe die gelden voor de
controle van de eigen uitgaven.

Artikel 34
Boekhouding van de operationele gemeenschappelijke
kosten
De operationeel commandant houdt een boekhouding van de
stortingen die hij ontvangt van ATHENA, van de uitgaven die
hij vastlegt en de betalingen die hij verricht, en hij houdt tevens
een inventaris bij van de uit de ATHENA-begroting gefinancierde roerende goederen die gebruikt worden voor de operatie
waarover hij het bevel voert.

Artikel 35
Geconsolideerde boekhouding
1.
De rekenplichtige houdt een boekhouding van de opgevraagde bijdragen en de verrichte stortingen. Voorts stelt hij de
boekhouding op van de gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of in aansluiting daarop, alsook van de
operationele uitgaven die zijn verricht onder de directe verantwoordelijkheid van de beheerder.
2.
De rekenplichtige stelt de geconsolideerde boekhouding
op van de ontvangsten en uitgaven van ATHENA. Elke operationeel commandant doet hem daartoe de boekhouding
toekomen van de uitgaven die hij heeft vastgelegd, de betalingen die hij heeft verricht, alsook van de voorfinancieringen
die hij heeft goedgekeurd, teneinde de operationele gemeenschappelijke kosten te dekken van de operatie waarover hij het
bevel voert.

2. De beheerder of de door hem aangewezen personen
kunnen echter te allen tijde overgaan tot een controle van de
gemeenschappelijke kosten van ATHENA ter voorbereiding van
operaties of in aansluiting daarop, of de gemeenschappelijke
operationele kosten van een operatie. Voorts kan het speciaal
comité, op voorstel van de beheerder of van een lidstaat, op elk
tijdstip externe controleurs aanstellen wier opdracht en arbeidsvoorwaarden door het comité worden bepaald.
3. Een controle van de uitgaven betreffende gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding van operaties of in aansluiting
daarop, en operationele kosten die nog niet zijn gecontroleerd
door externe controleurs die namens ATHENA handelen, wordt
uitgevoerd binnen twee maanden na het einde van elk begrotingsjaar.
4. Met het oog op externe controles wordt een accountantscollege van zes leden ingesteld. Het speciaal comité benoemt
elk jaar uit de door de lidstaten voorgestelde kandidaten twee
leden voor een niet-hernieuwbare periode van drie jaar. De
kandidaten moeten lid zijn van een nationaal controleorgaan
van een lidstaat en voldoende waarborgen bieden inzake veiligheid en onafhankelijkheid. Zij moeten beschikbaar zijn om in
voorkomend geval opdrachten namens ATHENA uit te voeren.
Tijdens de uitoefening van die opdrachten:
a) blijven de leden van het college bezoldigd door hun controleorgaan van oorsprong en krijgen zij van ATHENA enkel
hun dienstreiskosten terugbetaald overeenkomstig de regels
die van toepassing zijn op ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen met een gelijkwaardige graad;
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b) mogen zij uitsluitend van het speciaal comité instructies
vragen of ontvangen; binnen het controlemandaat zijn het
accountantscollege en zijn leden volledig onafhankelijk en
als enige verantwoordelijk voor het verloop van de externe
controle;
c) rapporteren zij over hun opdracht enkel aan het speciaal
comité;
d) gaan zij na of de door ATHENA gefinancierde uitgaven zijn
uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de
beginselen van goed financieel beheer, namelijk overeenkomstig de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid.
Het accountantscollege kiest elk jaar zijn voorzitter voor het
komende begrotingsjaar. Het neemt voor de door zijn leden
uitgevoerde controles regels aan die met de strengste internationale normen overeenstemmen. Het college keurt de door zijn
leden opgestelde verslagen goed alvorens ze aan de beheerder
en het speciaal comité te doen toekomen.
5.
Het speciaal comité kan per geval en op specifieke
gronden besluiten om een beroep te doen op andere externe
organen.
6.
De personen die belast zijn met de controle van uitgaven
van ATHENA moeten voorafgaand aan de uitvoering van hun
opdracht gemachtigd worden om toegang te krijgen tot gerubriceerde gegevens van de Raad van ten minste het niveau
„SECRET UE”, of zij moeten, in voorkomend geval, in het bezit
zijn gesteld van een soortgelijke machtiging van een lidstaat of
van de NAVO. Deze personen zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid van de gegevens geëerbiedigd wordt, en dat de gegevens waarvan zij tijdens hun controleopdracht kennis nemen,
beschermd worden overeenkomstig de op deze gegevens
toepasselijke voorschriften.
7.
De beheerder en de personen die zijn belast met de
controle van uitgaven van ATHENA krijgen onmiddellijk en
zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de documenten
en de inhoud van elke informatiedrager in verband met deze
uitgaven, alsook tot de ruimten waar deze documenten en
informatiedragers worden bewaard. Zij kunnen hiervan kopieën
nemen. De personen die betrokken zijn bij de uitvoering van
de uitgaven van ATHENA verlenen de beheerder en de
personen belast met de controle van de uitgaven de medewerking die nodig is voor de uitvoering van hun opdracht.
8.
De kosten voor de controles die de namens ATHENA
handelende controleurs maken, worden beschouwd als gemeenschappelijke kosten ten laste van ATHENA.
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de jaarrekening wordt een onderscheid gemaakt tussen de
gemeenschappelijke kosten van ATHENA ter voorbereiding van
operaties of in aansluiting daarop en de operationele gemeenschappelijke kosten van alle tijdens dat begrotingsjaar uitgevoerde operaties, alsook tussen de diverse ontvangsten en de
ontvangsten van lidstaten en derde staten. In de balans staan
aan de actiefzijde alle tegoeden en activa van ATHENA, rekening houdend met hun waardevermindering en eventuele
verliezen en buitengebruikstellingen, en aan de passiefzijde de
reserves. De beheerder dient vóór het einde van de maand
februari die volgt op de afsluiting van het begrotingsjaar de
jaarrekeningen voor onderzoek en advies in bij het accountantscollege.
2. Het speciaal comité keurt de jaarrekening en de jaarbalans
goed. Het verleent kwijting aan de beheerder, de rekenplichtige
en elke operationeel commandant voor het betrokken begrotingsjaar.
3. De rekenplichtige en elke operationeel commandant
bewaren alle rekeningen en inventarissen, elk op hun niveau,
gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum
waarop de desbetreffende kwijting is verleend.
4. Het speciaal comité besluit om het saldo van de uitvoering van het begrotingsjaar waarvan de rekeningen zijn goedgekeurd, door middel van een gewijzigde begroting in de begroting van het volgende begrotingsjaar op te nemen, naar
omstandigheid onder de ontvangsten of onder de uitgaven.
5. Het deel van het saldo van de uitvoering van een begrotingsjaar dat afkomstig is van de besteding van de kredieten ter
dekking van de gemeenschappelijke kosten ter voorbereiding
van of in aansluiting op operaties, wordt toegerekend op de
eerstkomende bijdragen van de deelnemende lidstaten.
6. Het deel van het saldo van de uitvoering van een begrotingsjaar dat afkomstig is van de besteding van de kredieten ter
dekking van de operationele gemeenschappelijke kosten van
een bepaalde operatie wordt toegerekend op de eerstkomende
bijdragen van de lidstaten die aan deze operatie hebben deelgenomen.
7. Indien terugbetaling niet kan geschieden door aftrek van
de aan ATHENA verschuldigde bijdragen, wordt het saldo van
de uitvoering van het begrotingsjaar aan de betrokken lidstaten
terugbetaald.

Artikel 39
Rekening en verantwoording van een operatie

Artikel 38
Jaarlijkse rekening en verantwoording
1.
Met medewerking van de rekenplichtige en van alle
operationele commandanten stelt de beheerder de jaarrekening,
de jaarbalans van ATHENA en een activiteitenverslag op en hij
dient deze vóór het einde van de maand april die volgt op de
afsluiting van het begrotingsjaar in bij het speciaal comité. In

1. Wanneer een operatie is afgerond, kan het speciaal
comité, op voorstel van de beheerder of een lidstaat, besluiten
dat de beheerder met de medewerking van de rekenplichtige en
de operationeel commandant bij het speciaal comité de jaarrekening en de balans van deze operatie indient tot ten minste de
datum van voltooiing en, indien mogelijk, de datum van afwikkeling ervan. De aan de beheerder toegekende termijn mag niet
korter zijn dan vier maanden te rekenen vanaf de datum van
voltooiing van de operatie.
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2.
Indien de ontvangsten en uitgaven in verband met de
afwikkeling van een operatie niet binnen de toegekende termijn
in de jaarrekening en de balans van deze operatie kunnen
worden opgenomen, dan komen deze te staan in de jaarrekening en de jaarbalans van ATHENA en worden zij in het kader
van de jaarlijkse rekening en verantwoording door het speciaal
comité nagezien.
3.
Het speciaal comité keurt de bij hem ingediende jaarrekening en balans goed. Hij geeft kwijting aan de beheerder, de
rekenplichtige en aan elke operationeel commandant voor de
desbetreffende operatie.
4.
Indien terugbetaling niet kan geschieden door aftrek van
de aan ATHENA verschuldigde bijdragen, wordt het saldo van
de uitvoering van het begrotingsjaar aan de betrokken lidstaten
terugbetaald.
HOOFDSTUK 12
JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 40
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algemene beginselen die het recht van de lidstaten gemeen
heeft, en met de bepalingen van het statuut van de strijdkrachten die van toepassing zijn op het terrein waar deze strijdkrachten worden ingezet.
5. In geen geval kunnen de Europese Gemeenschappen of
de lidstaten door een bijdragende lidstaat aansprakelijk worden
gesteld naar aanleiding van overeenkomsten gesloten in het
kader van de uitvoering van de begroting of voor schade
veroorzaakt door de eenheden en diensten die deel uitmaken
van de crisisstructuur waarvan de samenstelling wordt vastgesteld door de operationeel commandant, dan wel door het
daaraan toegewezen personeel in de uitoefening van zijn
functie.
Artikel 41
Overgangsbepalingen
1. De eerste begroting wordt uiterlijk op 1 juni 2004 vastgesteld. Het eerste begrotingsjaar begint op de datum van vaststelling van de eerste begroting en eindigt op 31 december daaropvolgend.

1.
De voorwaarden waaronder de operationeel commandant,
de beheerder en het andere personeel dat met name door de
communautaire instellingen of de lidstaten ter beschikking is
gesteld, tucht- en strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor fouten of nalatigheid bij de uitvoering van de
begroting, worden geregeld door het statuut of de regelingen
die op hen van respectieve toepassing zijn. Bovendien kan
ATHENA op eigen initiatief of op verzoek van een bijdragende
staat het bedoelde personeel burgerrechtelijk aansprakelijk
stellen.

2. Uiterlijk op 1 juni 2004 benoemt het speciaal comité de
eerste zes leden van het in artikel 37, lid 4, bedoelde accountantscollege. Door middel van loting worden twee leden aangewezen wier mandaat één jaar loopt, en twee leden wier
mandaat twee jaar loopt. Het mandaat van de twee andere
leden loopt drie jaar.

2.
In geen geval kunnen de Europese Gemeenschappen of
de secretaris-generaal van de Raad door een bijdragende lidstaat
aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de
beheerder, de rekenplichtige of het te hunner beschikking
gestelde personeel hun functie vervullen.

Dit besluit en zijn bijlagen zullen na elke operatie en ten minste
om de achttien maanden opnieuw worden bezien. De eerste
evaluatie vindt uiterlijk vóór eind 2004 plaats. De beheersorganen van ATHENA zullen aan deze evaluaties meewerken.

3.
De contractuele aansprakelijkheid die kan ontstaan naar
aanleiding van overeenkomsten die bij de uitvoering van de
begroting worden gesloten, wordt via ATHENA door de bijdragende staten gedragen. Zij wordt geregeld door de wetgeving
die op de betrokken overeenkomsten van toepassing is.

Artikel 43

4.
Wat de niet-contractuele aansprakelijkheid betreft, wordt
de schade die is veroorzaakt door de operationele hoofdkwartieren, de hoofdkwartieren van de troepenmacht en de deelhoofdkwartieren van de troepenmacht welke deel uitmaken van
de crisisstructuur waarvan de samenstelling wordt vastgesteld
door de operationeel commandant, dan wel door het daaraan
toegewezen personeel in de uitoefening van zijn functie, via
ATHENA door de lidstaten gedekt, in overeenstemming met de

Artikel 42
Evaluatie

Slotbepalingen
Dit besluit wordt van kracht op 1 maart 2004. Het wordt
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
B. COWEN
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BIJLAGE I
Omschrijving van gemeenschappelijke kosten die systematisch voor rekening van ATHENA komen
Ingeval de onderstaande gemeenschappelijke kosten niet rechtstreeks kunnen worden gekoppeld aan een specifieke
operatie, kan het speciaal comité besluiten de overeenkomstige kredieten op te nemen in het „algemene gedeelte” van de
jaarlijkse begroting. Deze kredieten moeten zoveel mogelijk worden opgenomen in begrotingsartikelen die de operatie
aangeven waarop zij het meest betrekking hebben.
1. Kosten voor controle van de rekeningen.
2. Missie-uitgaven die zijn gemaakt door de operationeel commandant en zijn personeel om de rekeningen van een
operatie in te dienen bij het speciaal comité.
3. Via ATHENA te betalen vergoedingen voor schade en kosten die voortvloeien uit vorderingen en acties.
4. Bankkosten (gemeenschappelijke kosten worden altijd opgenomen in het „algemene gedeelte” van de jaarlijkse begroting).
5. Kosten ingevolge een besluit om materiaal op te slaan dat ten behoeve van een operatie gemeenschappelijk is
verworven. (Wanneer deze kosten worden opgenomen in het „algemene gedeelte” van de jaarlijkse begroting, moet
een verband met een specifieke operatie worden vermeld).

BIJLAGE II
Operationele gemeenschappelijke kosten van de voorbereidende fase van een operatie die voor rekening van
ATHENA komen
Bijkomende kosten voor vervoer en logies die nodig zijn voor de verkennende missies en de voorbereidingen van de
strijdkrachten, ten behoeve van een specifieke militaire operatie van de Unie.
Medische diensten: de kosten van dringende medische evacuatie (Medevac) van personen die deelnemen aan de verkennende missies en de voorbereidingen van de strijdkrachten ten behoeve van een specifieke militaire operatie van de Unie,
wanneer op het terrein geen medische behandeling kan worden verstrekt.
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BIJLAGE III
III-A
Gemeenschappelijke kosten van de actieve fase van operaties die altijd voor rekening van ATHENA komen
Voor elke militaire operatie van de Unie neemt ATHENA de hieronder omschreven bijkomende kosten die nodig zijn
voor de operatie als operationele gemeenschappelijke kosten voor zijn rekening.
1. Bijkomende kosten voor (mobiele of vaste) hoofdkwartieren van door de Europese Unie geleide operaties of oefenoperaties
a)

Hoofdkwartier (HQ):

b) Operationeel hoofdkwartier (OHQ):

Hoofdkwartier van de operatie, van de troepenmacht of deelhoofdkwartier.
Het vaste hoofdkwartier buiten het inzetgebied van de operationeel commandant, dat verantwoordelijk is voor het opbouwen,
inzetten, ondersteunen en terugtrekken van een EU-troepenmacht.
De omschrijving van de op een operationeel hoofdkwartier toepasselijke gemeenschappelijke kosten geldt tevens voor het secretariaat-generaal van de Raad en ATHENA voorzover deze rechtstreeks voor deze operatie handelen.

c)

Hoofdkwartier van de troepenmacht (FHQ):

Het hoofdkwartier van een in het operatiegebied ontplooide EUtroepenmacht.

d) Deelhoofdkwartier (CCHQ):

Het hoofdkwartier van een bevelhebber van een EU-troepenmachtcomponent die voor de operatie is ingezet (bv. luchtmacht-, landmacht-, zeemacht- en andere specifieke commandanten wier
aanwijzing naar gelang van de aard van de operatie nodig wordt
geacht).

e)

Transportkosten:

Transport naar en vanuit het inzetgebied om het hoofdkwartier
van de troepenmacht en de deelhoofdkwartieren te ontplooien, te
ondersteunen en te hergroeperen; voor de operatie noodzakelijke
transportkosten die door het operationeel hoofdkwartier worden
gemaakt.

f)

Administratie:

Aanvullende benodigdheden voor kantoor en logies, contractuele
diensten en voorzieningen, onderhoudskosten van de gebouwen.

g)

Plaatselijk aangeworven personeel:

Voor het uitvoeren van de operatie vereist civiel personeel, internationale adviseurs en plaatselijk aangeworven (nationaal en
buitenlands) personeel bovenop de normale operationele vereisten
(met inbegrip van betalingen als vergoeding voor overwerk).

h) Communicatiemiddelen:

Kapitaaluitgaven voor de aankoop en het gebruik van aanvullende
communicatie- en IT-uitrusting en kosten in verband met geleverde diensten (huur en onderhoud van modems, telefoonlijnen,
satelliettelefoons, cryptofax, beveiligde lijnen, internetaanbieders,
datalijnen, lokale netwerken).

i)

Transport/vervoer (met uitzondering van
dagvergoedingen) binnen het operatiegebied
van het hoofdkwartier:

Uitgaven in verband met het voertuigtransport alsmede overig
vervoer met andere middelen en vrachtkosten, met inbegrip van
reizen van versterkingen en bezoekers; bijkomende brandstofkosten bovenop wat normale operaties zouden hebben gekost;
huur van extra voertuigen; kosten van officiële reizen tussen de
plaats van de operatie en Brussel en/of door de Europese Unie
georganiseerde vergaderingen; kosten van de aansprakelijkheidsverzekeringen die door sommige landen worden opgelegd aan
internationale organisaties die op hun grondgebied operaties
uitvoeren.

j)

Kazernes en logies/infrastructuur:

Uitgaven voor het aankopen, huren of opknappen van eventueel
benodigde hoofdkwartierfaciliteiten in het inzetgebied (gebouwen,
schuilplaatsen, tenten).

k)

Voorlichting van het publiek:

Kosten in verband met voorlichtingscampagnes en het informeren
van de media op het operationele hoofdkwartier en het hoofdkwartier van de strijdkrachten, overeenkomstig de door het operationele hoofdkwartier uitgewerkte informatiestrategie.

l)

Representatie en het onderhouden van
goede relaties:

Representatiekosten; kosten op het niveau van het hoofdkwartier,
die nodig zijn om een operatie uit te voeren.
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2. Bijkomende kosten voor de ondersteuning van de strijdmacht in haar geheel
De hieronder gedefinieerde kosten zijn die welke worden gemaakt wanneer de strijdkrachten zich op de plaats van de
operatie bevinden.
a)

Infrastructuur:

Uitgaven die voor de gehele strijdmacht noodzakelijk zijn om haar
opdracht te kunnen vervullen (gemeenschappelijk gebruikte luchthaven, spoorwegen, havens, wegen, elektriciteits- en watervoorziening).

b) Noodzakelijke aanvullende uitrusting:

Huur of aankoop, tijdens de operatie, van niet voorziene specifieke
uitrusting noodzakelijk voor het uitvoeren van de operatie,
waartoe de operationeel commandant besloten heeft en die door
het speciaal comité zijn goedgekeurd, voorzover de aangekochte
uitrusting aan het eind van de missie niet wordt gerepatrieerd.

c)

Specifieke identificatiemiddelen zoals identiteitskaarten van de
„Europese Unie”, badges, penningen, vlaggen met de kleuren van
de Europese Unie of andere tekens ter identificatie van de troepenmacht of het hoofdkwartier (uitgezonderd kleding, hoofddeksels of
uniformen).

Identificatiemiddelen:

d) Medische diensten:

De kosten van dringende medische evacuatie (Medevac) wanneer
in het inzetgebied geen medische behandeling kan worden
verstrekt.

3. Bijkomende kosten voor de gebruikmaking, door de Europese Unie, van gemeenschappelijke middelen en vermogens
van de NAVO die ter beschikking worden gesteld aan een door de Europese Unie geleide operatie
De kosten voor de Europese Unie die voortvloeien uit de toepassing voor een van haar militaire operaties van de
regelingen tussen de Europese Unie en NAVO betreffende het vrijgeven, monitoren, teruggeven of terugroepen van
gemeenschappelijke middelen en vermogens van de NAVO die ter beschikking worden gesteld aan een door de Europese Unie geleide operatie.
III-B
Operationele gemeenschappelijke kosten van de actieve fase van een specifieke operatie die voor rekening van
ATHENA komen indien de Raad hiertoe besluit
Transportkosten:

Transport van en naar het inzetgebied om de voor de operatie noodzakelijke strijdkrachten te ontplooien, te ondersteunen en te hergroeperen.

Kazernes en logies/infrastructuur:

Uitgaven voor het aankopen, huren of opknappen van faciliteiten in het
inzetgebied (huur van gebouwen, schuilplaatsen en tenten), voorzover dit
noodzakelijk is voor de strijdkrachten die voor de operatie worden
ingezet.

BIJLAGE IV
Operationele gemeenschappelijke kosten van de afwikkeling van een operatie die voor rekening van ATHENA
komen
Kosten voor het bepalen van de eindbestemming van de uitrusting en infrastructuur die ten behoeve van de operatie
gemeenschappelijk zijn gefinancierd.
Bijkomende kosten voor het opstellen van de rekeningen van de operatie. De gemeenschappelijke kosten die uit hoofde
hiervan in aanmerking komen, worden bepaald overeenkomstig bijlage III, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat
het personeel dat nodig is voor de opstelling van de rekeningen deel uitmaakt van het operationeel hoofdkwartier, zelfs
wanneer dit hoofdkwartier zijn activiteiten heeft gestaakt.

28.2.2004
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Aanbeveling 2004/2/Euratom van de Commissie van 18 december 2003 inzake gestandaardiseerde informatie over de lozing van radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en
opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf
(Publicatieblad van de Europese Unie L 2 van 6 januari 2004)
Op bladzijde 39, bijlage I, in de derde kolom van de regel Kr-85:
in plaats van: „IE – 04”,
te lezen:
„IE + 04”.
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