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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1328/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de
in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

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,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

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.

(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.

Artikel 1

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 september 2006.

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

Gedaan te Brussel, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005,
blz. 3).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 8 september 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
999

86,4
86,4

0707 00 05

052
999

101,8
101,8

0709 90 70

052
999

94,6
94,6

0805 50 10

388
524
528
999

58,6
53,1
57,3
56,3

0806 10 10

052
220
400
624
804
999

77,9
135,2
177,1
118,8
95,7
120,9

0808 10 80

388
400
508
512
528
720
800
804
999

90,6
91,2
83,5
90,9
59,3
81,1
148,9
93,6
92,4

0808 20 50

052
388
720
999

114,7
101,1
60,3
92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

115,1
115,1

0809 40 05

052
066
098
624
999

102,6
61,0
41,6
149,5
88,7

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 750/2005 van de Commissie (PB L 126 van 19.5.2005, blz. 12). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale
standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het
Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretaties 8 en 9 van het
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Verordening (EG) nr. 1725/2003 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité
voor financiële verslaglegging,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (1), en
met name op artikel 3, lid 1,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1725/2003 van de Commissie (2) werd een aantal op 14 september 2002 bestaande
internationale standaarden en interpretaties goedgekeurd.

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1725/2003 wordt als volgt
gewijzigd:

(2)

Op 12 januari 2006, heeft het International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) IFRICinterpretatie 8 Toepassingsgebied van IFRS 2 gepubliceerd.
IFRIC 8 verduidelijkt dat standaard voor jaarrekeningen
International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Op
aandelen gebaseerde betalingen van toepassing is op overeenkomsten in het kader waarvan een entiteit op aandelen gebaseerde betalingen doet waartegenover kennelijk
geen of een ontoereikende vergoeding staat.

1) De in de bijlage bij deze verordening opgenomen interpretatie 8 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) Toepassingsgebied van IFRS 2
wordt ingevoegd.

(3)

(4)

Op 1 maart 2006 heeft het IFRIC IFRIC-interpretatie 9
Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten gepubliceerd. IFRIC 9 verduidelijkt bepaalde aspecten van de
behandeling van in contracten besloten derivaten overeenkomstig IAS 39 Financiële instrumenten: opname en
waardering.

Overleg met de werkgroep van technische deskundigen
van EFRAG (European Financial Reporting Advisory
Group) heeft bevestigd dat IFRIC 8 en IFRIC 9 beantwoorden aan de in artikel 3, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1606/2002 vervatte technische goedkeuringscriteria.

(1) PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1.
(2) PB L 261 van 13.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 708/2006 (PB L 122 van 9.5.2006,
blz. 19).

2) De in de bijlage bij deze verordening opgenomen IFRICinterpretatie 9 Herbeoordeling van in contracten besloten
derivaten wordt ingevoegd.

Artikel 2
1.
Elke onderneming past de in de bijlage bij deze verordening opgenomen IFRIC 8 toe vanaf uiterlijk de aanvangsdatum
van haar boekjaar 2006, met uitzondering van ondernemingen
waarvan het boekjaar in januari, februari, maart of april aanvangt: deze passen IFRIC 8 toe vanaf uiterlijk de aanvangsdatum
van het boekjaar 2007.

2.
Elke onderneming past de in de bijlage bij deze verordening opgenomen IFRIC 9 toe vanaf uiterlijk de aanvangsdatum
van haar boekjaar 2006, met uitzondering van ondernemingen
waarvan het boekjaar in januari, februari, maart, april of mei
aanvangt: deze passen IFRIC 9 toe vanaf uiterlijk de aanvangsdatum van het boekjaar 2007.
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Artikel 3
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, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRIC 8

IFRIC-interpretatie 8 Toepassingsgebied van IFRS 2

IFRIC 9

IFRIC-interpretatie 9 Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten

„Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten
de EER, met uitzondering van het recht van reproductie voor persoonlijk of ander eerlijk gebruik. Nadere
inlichtingen te verkrijgen bij de IASB op het volgende adres: www.iasb.org”
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IFRIC-INTERPRETATIE 8
Toepassingsgebied van IFRS 2
Referenties
— IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten
— IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen
Achtergrond
1. IFRS 2 is van toepassing op alle op aandelen gebaseerde betalingstransacties waarbij de entiteit goederen of diensten
ontvangt of verwerft. Tot „goederen” worden gerekend voorraden, hulpstoffen, materiële vaste activa, immateriële
activa en andere niet-financiële activa (IFRS 2, alinea 5). IFRS 2 is bijgevolg van toepassing op alle transacties waarbij
de entiteit niet-financiële activa of diensten ontvangt als vergoeding voor de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten
van de entiteit, met uitzondering van bepaalde transacties die van het toepassingsgebied van de standaard worden
uitgesloten. IFRS 2 is ook van toepassing op transacties waarbij de entiteit uit hoofde van ontvangen goederen of
diensten verplichtingen aangaat voor bedragen die zijn gebaseerd op de prijs (of waarde) van de aandelen of andere
eigenvermogensinstrumenten van de entiteit.
2. In sommige gevallen kan het evenwel moeilijk blijken om aan te tonen dat goederen of diensten zijn (of zullen
worden) ontvangen. Zo kan een entiteit aandelen aan een liefdadigheidsinstelling toekennen zonder dat daarvoor een
vergoeding wordt ontvangen. Het is doorgaans onmogelijk om de specifieke goederen of diensten te identificeren die
in ruil voor een dergelijke transactie worden ontvangen. Bij transacties met andere partijen kan zich een soortgelijke
situatie voordoen.
3. IFRS 2 schrijft voor dat de waarde van transacties waarbij aan werknemers op aandelen gebaseerde betalingen worden
gedaan, dient te worden bepaald op basis van de reële waarde van de op aandelen gebaseerde betalingen op de
toekenningsdatum (IFRS 2, alinea 11) (*). De entiteit is bijgevolg niet verplicht de reële waarde van de ontvangen
werknemersdiensten op directe wijze te bepalen.
4. Voor transacties waarbij aan andere partijen dan werknemers op aandelen gebaseerde betalingen worden gedaan,
wordt in IFRS 2 uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de reële waarde van de ontvangen goederen of
diensten op betrouwbare wijze kan worden geschat. In dergelijke situaties schrijft IFRS 2 voor dat de waarde van de
transactie dient te worden bepaald op basis van de reële waarde van de goederen of diensten op de datum waarop de
entiteit de goederen verkrijgt of de tegenpartij de dienst verleent (IFRS 2, alinea 13). Er is bijgevolg sprake van een
onderliggend vermoeden dat de entiteit in staat is de van andere partijen dan werknemers ontvangen goederen of
diensten te identificeren. Dit doet de vraag rijzen of de IFRS van toepassing is wanneer er geen identificeerbare
goederen of diensten zijn. Dit doet op zijn beurt nog een andere vraag rijzen: stel dat de entiteit een op aandelen
gebaseerde betaling heeft gedaan en dat de eventueel ontvangen identificeerbare vergoeding geringer blijkt te zijn dan
de reële waarde van de op aandelen gebaseerde betaling, wijst dit er dan op dat goederen of diensten ontvangen zijn,
ook al zijn deze niet specifiek geïdentificeerd, en dus dat IFRS 2 van toepassing is?
5. Er zij op gewezen dat met „de reële waarde van de op aandelen gebaseerde betaling” de reële waarde van de
betrokken welbepaalde op aandelen gebaseerde betaling wordt bedoeld. Een entiteit kan bijvoorbeeld krachtens
overheidswetgeving verplicht zijn een deel van haar aandelen uit te geven aan onderdanen van een bepaald land,
waarbij die aandelen alleen aan andere onderdanen van dat land mogen worden overgedragen. Een dergelijke
overdrachtsbeperking kan de reële waarde van de aandelen in kwestie beïnvloeden, waardoor deze aandelen een
geringere reële waarde kunnen hebben dan de reële waarde van anderszins identieke aandelen die niet aan dergelijke
beperkingen zijn onderworpen. Indien de in alinea 4 gestelde vraag zou rijzen in verband met aan beperkingen
onderworpen aandelen, dan zou in die situatie met „de reële waarde van de op aandelen gebaseerde betaling” de reële
waarde van de aan beperkingen onderworpen aandelen worden bedoeld en niet de reële waarde van andere, niet aan
beperkingen onderworpen aandelen.
Toepassingsgebied
6. IFRS 2 is van toepassing op transacties waarbij een entiteit of de aandeelhouders van een entiteit eigenvermogensinstrumenten (**) hebben toegekend, dan wel een verplichting zijn aangegaan tot overdracht van geldmiddelen of
andere activa voor bedragen die zijn gebaseerd op de prijs (of waarde) van de aandelen of andere eigenvermogensinstrumenten van de entiteit. Deze interpretatie is op dergelijke transacties van toepassing wanneer de door de entiteit
ontvangen (of te ontvangen) identificeerbare vergoeding, met inbegrip van geldmiddelen en de reële waarde van de
eventuele identificeerbare niet-geldelijke vergoeding, geringer blijkt te zijn dan de reële waarde van de toegekende
eigenvermogensinstrumenten of de aangegane verplichting. Deze interpretatie is evenwel niet van toepassing op
transacties die overeenkomstig de alinea's 3 tot en met 6 van IFRS 2 buiten het toepassingsgebied van deze IFRS
vallen.
Probleemstelling
7. In deze interpretatie wordt de vraag behandeld of IFRS 2 van toepassing is op transacties waarbij de entiteit sommige
of alle ontvangen goederen of diensten niet specifiek kan identificeren.

(*) In IFRS 2 omvatten alle verwijzingen naar werknemers tevens anderen die soortgelijke diensten verlenen.
(**) Deze omvatten eigenvermogensinstrumenten van de entiteit, van de moedermaatschappij van de entiteit en van andere entiteiten die
deel uitmaken van dezelfde groep als de entiteit.
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Consensus
8. IFRS 2 is van toepassing op bepaalde transacties waarbij goederen of diensten worden ontvangen, zoals transacties
waarbij een entiteit goederen of diensten ontvangt als vergoeding voor eigenvermogensinstrumenten van de entiteit.
Daartoe behoren ook transacties waarbij de entiteit sommige of alle ontvangen goederen of diensten niet specifiek
kan identificeren.
9. Indien er geen specifiek identificeerbare goederen of diensten zijn, kunnen andere omstandigheden erop wijzen dat
goederen of diensten zijn (of zullen worden) ontvangen, in welk geval IFRS 2 van toepassing is. Met name indien de
eventueel ontvangen identificeerbare vergoeding geringer blijkt te zijn dan de reële waarde van de toegekende
eigenvermogensinstrumenten of aangegane verplichting, wijst deze omstandigheid er doorgaans op dat een andere
vergoeding (d.w.z. niet-identificeerbare goederen of diensten) zijn (of zullen worden) ontvangen.
10. De entiteit dient de waarde van de ontvangen identificeerbare goederen of diensten te bepalen in overeenstemming
met IFRS 2.
11. De entiteit dient de waarde van de ontvangen (of te ontvangen) niet-identificeerbare goederen of diensten te bepalen
door het verschil te maken tussen de reële waarde van de op aandelen gebaseerde betaling en de reële waarde van
eventueel ontvangen (of te ontvangen) identificeerbare goederen of diensten.
12. De entiteit dient de waarde van de ontvangen niet-identificeerbare goederen of diensten te bepalen op de toekenningsdatum. Bij in geldmiddelen afgewikkelde transacties dient de waarde van de verplichting evenwel op elke
verslagdatum opnieuw te worden bepaald tot het moment van afwikkeling van de verplichting.
Ingangsdatum
13. Een entiteit dient deze interpretatie toe te passen voor jaarperioden die aanvangen op of na 1 mei 2006. Eerdere
toepassing wordt aangemoedigd. Indien een entiteit deze interpretatie toepast voor jaarrekeningen die betrekking
hebben op verslagperioden die aanvangen vóór 1 mei 2006, dient zij dit feit te vermelden.
Overgang
14. Een entiteit dient deze interpretatie retroactief toe te passen overeenkomstig de vereisten van IAS 8 en met inachtneming van de overgangsbepalingen van IFRS 2.
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IFRIC-INTERPRETATIE 9
Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten
Referenties
— IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering
— IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards
— IFRS 3 Bedrijfscombinaties
Achtergrond
1. In alinea 10 van IAS 39 wordt een in een contract besloten derivaat omschreven als „een component van een
hybridisch (samengesteld) instrument dat tevens een niet-afgeleid basiscontract omvat. Het gevolg is dat sommige
kasstromen uit het samengestelde instrument op dezelfde wijze veranderen als die van een losstaand derivaat”.
2. Alinea 11 van IAS 39 schrijft voor dat een in een contract besloten derivaat van het basiscontract dient te worden
gescheiden en administratief als een derivaat dient te worden verwerkt indien aan alle onderstaande voorwaarden
wordt voldaan:
a) er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico's van het in het contract besloten
derivaat en de economische kenmerken en risico's van het basiscontract;
b) een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de
definitie van een derivaat; en
c) het hybridische (samengestelde) instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening (dat wil zeggen een derivaat dat is besloten in een financieel actief of
een financiële verplichting tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening wordt bijvoorbeeld niet afgescheiden).
Toepassingsgebied
3. Behoudens de alinea's 4 en 5 hierna is deze interpretatie van toepassing op alle in contracten besloten derivaten die
binnen het toepassingsgebied van IAS 39 vallen.
4. Deze interpretatie behandelt geen herwaarderingsproblemen die uit een herbeoordeling van in contracten besloten
derivaten voortvloeien.
5. Deze interpretatie behandelt niet de verwerving van contracten met daarin besloten derivaten in het kader van een
bedrijfscombinatie en behandelt evenmin de eventuele herbeoordeling daarvan op de datum van verwerving.
Probleemstelling
6. IAS 39 schrijft voor dat zodra een entiteit voor het eerst partij wordt bij een contract, zij dient te beoordelen of er in
het contract derivaten besloten zijn die van het basiscontract dienen te worden gescheiden en overeenkomstig de
standaard administratief als derivaten dienen te worden verwerkt. In deze interpretatie worden de volgende vragen
behandeld.
a) Dient overeenkomstig IAS 39 alleen tot een dergelijke beoordeling te worden overgegaan op het moment dat de
entiteit voor het eerst partij wordt bij het contract of dient de beoordeling gedurende de gehele looptijd van het
contract te worden herzien?
b) Dient een entiteit die de IFRSs voor het eerst toepast haar beoordeling uit te voeren op basis van de omstandigheden die heersten toen zij voor het eerst partij werd bij het contract, dan wel op basis van de omstandigheden die
heersen op het moment dat zij de IFRSs voor het eerst toepast?
Consensus
7. Een entiteit dient te beoordelen of een in een contract besloten derivaat van het basiscontract dient te worden
gescheiden en administratief als een derivaat dient te worden verwerkt op het moment dat zij voor het eerst partij
wordt bij het contract. Latere herbeoordeling is verboden, tenzij er zich in de contractvoorwaarden een wijziging
voordoet die een belangrijke verandering teweegbrengt in de kasstromen die anders door het contract zouden zijn
vereist, in welk geval herbeoordeling verplicht is. Een entiteit bepaalt of een verandering in de kasstromen belangrijk is
door na te gaan in hoeverre de verwachte toekomstige kasstromen die aan het in het contract besloten derivaat, het
basiscontract of beide verbonden zijn, veranderd zijn, en of de verandering belangrijk is in vergelijking met de
voorheen verwachte kasstromen uit het contract.
8. Een entiteit die de IFRSs voor het eerst toepast, dient zich bij haar beoordeling of een in een contract besloten derivaat
van het basiscontract dient te worden gescheiden en administratief als een derivaat dient te worden verwerkt, te
baseren op de omstandigheden die heersten op de datum waarop zij voor het eerst partij werd bij het contract, dan
wel op de datum waarop krachtens alinea 7 een herbeoordeling is vereist, al naargelang welke datum later valt.
Ingangsdatum en overgang
9. Een entiteit dient deze interpretatie toe te passen voor jaarperioden die aanvangen op of na 1 juni 2006. Eerdere
toepassing wordt aangemoedigd. Indien een entiteit deze interpretatie toepast voor jaarrekeningen die betrekking
hebben op verslagperioden die aanvangen vóór 1 juni 2006, dient zij dit feit te vermelden. De interpretatie dient
retroactief te worden toegepast.
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VERORDENING (EG) Nr. 1330/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
betreffende de betaling van een aanvullend voorschot op de compenserende steun in de sector
bananen voor 2006
grond van artikel 12 van Verordening (EEG)
nr. 404/93 en van het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 1858/93 moet worden vastgesteld. Voorgeschreven
moet worden dat dit aanvullende voorschot alleen wordt
betaald als een zekerheid is gesteld overeenkomstig
artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1858/93.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van
13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector bananen (1), en met name op artikel 14,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1858/93 van de
Commissie van 9 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de
Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende
steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de
sector bananen (2) zijn de voorwaarden voor de betaling
van voorschotten op de compenserende steun vastgesteld.
In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 833/2006 van de
Commissie van 2 juni 2006 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 2005 in de
Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen en van het bedrag per eenheid product van de voorschotten voor 2006 (3) is het bedrag van elk voorschot
voor in 2006 in de handel gebrachte bananen vastgesteld
op 4,13 EUR per 100 kg.
Om rekening te houden met de ontwikkeling van de
prijzen op de communautaire markt ten opzichte van
2005 en met de gevolgen van deze ontwikkeling voor
de financiële toestand van de bananenproducenten in de
Gemeenschap, is het gerechtvaardigd te bepalen dat voor
de in 2006 in de Gemeenschap in de handel gebrachte
hoeveelheden een aanvullend voorschot moet worden
betaald, zonder dat daarmee wordt vooruitgelopen op
het niveau van de compenserende steun dat later op

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De producerende lidstaten betalen voor 2006 voor de hoeveelheden bananen die in 2006 in de Gemeenschap in de handel
worden gebracht, een aanvullend voorschot van 7,13 EUR per
100 kg op de bij artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 404/93
ingestelde compenserende steun.
Dit aanvullende voorschot wordt betaald voor de in de handel
gebrachte hoeveelheden waarvoor voorschotten op de compenserende steun voor 2006 zijn aangevraagd.
De aanvraag tot betaling van het aanvullende voorschot gaat
vergezeld van het bewijs dat een zekerheid van 3,57 EUR per
100 kg is betaald.
De betaling voor de bananen die in het eerste halfjaar van 2006
in de handel zijn gebracht, wordt verricht binnen twee maanden
na de inwerkingtreding van deze verordening.
Artikel 2
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, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
de Toetredingsakte van 2004.
(2) PB L 170 van 13.7.1993, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 789/2005 (PB L 132 van 26.5.2005, blz. 13).
(3) PB L 150 van 3.6.2006, blz. 9.
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VERORDENING (EG) Nr. 1331/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007
vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van
de sector suiker
stropen voor het verkoopseizoen 2006/2007 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 van de Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1297/2006 van de Commissie (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van
20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 951/2006 van de Commissie van
30 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft de handel
met derde landen in de sector suiker (2), en met name op
artikel 36,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en bepaalde

(2)

De bovenbedoelde prijzen en invoerrechten moeten op
grond van de gegevens waarover de Commissie nu beschikt, overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG)
nr. 951/2006 worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bij Verordening (EG) nr. 1002/2006 voor het verkoopseizoen 2006/2007 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening
(EG) nr. 951/2006 bedoelde producten worden gewijzigd zoals
aangegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 september 2006.

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

Gedaan te Brussel, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 55 van 28.2.2006, blz. 1.
(2) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 36.
(4) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 6.
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BIJLAGE
Met ingang van 9 september 2006 geldende gewijzigde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten
voor witte suiker, ruwe suiker en de producten van GN-code 1702 90 99
(EUR)
Representatieve prijs per 100 kg
nettogewicht van het betrokken product

GN-code

Aanvullend invoerrecht per 100 kg
nettogewicht van het betrokken product

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

(1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

22,86
22,86

4,68
9,67

1701 91 00 (2)

31,62

9,42

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

31,62
31,62

4,90
4,90

1702 90 99 (3)

0,32

0,34

1701 11 90

(1) Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt III, bij Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad
(PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1).
(2) Vastgesteld voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage I, punt II, bij Verordening (EG) nr. 318/2006.
3
( ) Vastgesteld per procentpunt sacharosegehalte.
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VERORDENING (EG) Nr. 1332/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
tot wijziging van de vanaf 9 september 2006 geldende invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad
van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector granen (1),
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,

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is
bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode
het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR
per ton verschilt van het vastgestelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit verschil heeft
zich voorgedaan. De in Verordening (EG) nr. 1296/2006
vastgestelde invoerrechten moeten derhalve worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en II bij de Verordening (EG) nr. 1296/2006
worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1296/2006 van de Commissie (3).

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 september 2006.

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

Gedaan te Brussel, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 270 van 29.9.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1154/2005 (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).
(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).
(3) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 3. Verordening gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1315/2006 (PB L 240 van 2.9.2006, blz. 3).

NL

9.9.2006

Publicatieblad van de Europese Unie

L 247/13

BIJLAGE I
Vanaf 9 september 2006 geldende invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1784/2003 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1)

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

12,96

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

47,36

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (2)

47,36

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

17,95

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, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden 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.

NL
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BIJLAGE II
Berekeningselementen
(31.8.2006-7.9.2006)
1) Gemiddelden over de referentieperiode bepaald in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96:
Beursnotering

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)

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

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2

YC3

HAD2

Van gemiddelde
kwaliteit (*)

Van lage
kwaliteit (**)

US barley 2

141,69 (***)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

—

22,34

—

—

—

—

—

21,76

(*) 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: 24,61 EUR/t; Grote Meren–Rotterdam: 30,31 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. 1333/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1298/2006 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van witte en ruwe suiker in ongewijzigde staat
wijziging in de verhouding tussen de prijzen op de
interne markt en die op de wereldmarkt, moeten de
momenteel geldende uitvoerrestituties worden aangepast.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van
20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33,
lid 2, vierde alinea,

(3)

Verordening (EG) nr. 1298/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1
(1)

De met ingang van 1 september 2006 geldende uitvoerrestituties voor de in artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 318/2006 genoemde producten zijn
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1298/2006 (2).

(2)

In het licht van aanvullende informatie waarover de
Commissie beschikt, met name met betrekking tot de

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1298/2006 wordt vervangen
door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 september 2006.

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

Gedaan te Brussel, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1.
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 8. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1325/2006 (PB L 246 van 8.9.2006, blz. 3).
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BIJLAGE
Restituties bij uitvoer van witte suiker en ruwe suiker in ongewijzigde staat van toepassing met ingang van
9 september 2006 (a)
GN-code

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,2842

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,2842

NB: De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:
S00: alle bestemmingen, met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Roemenië, Servië, Montenegro,
Kosovo en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
(a) De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing met ingang van 1 februari 2005 overeenkomstig Besluit 2005/45/EG
van de Raad van 22 december 2004 betreffende het sluiten en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft (PB L 23 van 26.1.2005,
blz. 17).
1
( ) Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 %. Indien het rendement van de geëxporteerde ruwe suiker afwijkt van
92 %, wordt het bedrag van de toe te passen restitutie voor elke betrokken uitvoertransactie vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor die wordt verkregen door het overeenkomstig bijlage I, punt III, punt 3, van Verordening (EG) nr. 318/2006 berekende
rendement van de geëxporteerde ruwe suiker te delen door 92.
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VERORDENING (EG) Nr. 1334/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1299/2006 tot vaststelling van de restituties bij
uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

In het licht van voor de Commissie beschikbare aanvullende gegevens over met name de veranderde verhouding
tussen de prijzen op de interne markt en die op de
wereldmarkt is het noodzakelijk thans geldende uitvoerrestituties aan te passen.

(3)

Verordening (EG) nr. 1299/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van
20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker (1), en met name op
artikel 33, lid 2, vierde alinea,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1299/2006 van de Commissie (2) zijn met ingang van 1 september 2006 uitvoerrestituties vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder c),
d) en g), van Verordening (EG) nr. 318/2006 bedoelde
producten.

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1299/2006 wordt vervangen
door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 september 2006.

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

Gedaan te Brussel, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1.
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 10.
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BIJLAGE
Met ingang van 9 september 2006 geldende restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van
de suikersector in onveranderde vorm (a)
GN-code

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg droge stof

28,42

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

28,42

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,2842

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

28,42

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,2842

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,2842

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,2842 (1)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg droge stof

28,42

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharose × 100 kg nettoproduct

0,2842

NB: De bestemmingen zijn als volgt vastgesteld:
S00: alle bestemmingen, met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Roemenië, Servië, Montenegro,
Kosovo en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
(a) De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing met ingang van 1 februari 2005 overeenkomstig Besluit 2005/45/EG
van de Raad van 22 december 2004 betreffende het sluiten en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft (PB L 23 van 26.1.2005,
blz. 17).
1
( ) Het basisbedrag is niet van toepassing op het in de bijlage, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 3513/92 van de Commissie (PB L 355
van 5.12.1992, blz. 12) bedoelde product.
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VERORDENING (EG) Nr. 1335/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
en met 30 juni 2007 onder bijzondere voorwaarden mag
worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees
van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4
en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals bedoeld
in artikel 2, onder f).
In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is
de hoeveelheid met de omschrijving in die bepaling overeenstemmend vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit, die in het tijdvak van 1 juli 2006 tot

(3)

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de gehele geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de
veterinairrechtelijke voorschriften in acht worden
genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 september 2006 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2,
onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel
ingewilligd.
2.
Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste
vijf dagen van de maand oktober 2006 voor 3 310,168 t
worden ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 september 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005,
blz. 2).
(2) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 408/2006 (PB L 71 van 10.3.2006, blz. 3).
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VERORDENING (EG) Nr. 1336/2006 VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2006
houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector
suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van
20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 33,
lid 2, onder a), en lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De restitutiebedragen welke met ingang van 1 september
2006 worden toegepast op de in de bijlage bedoelde
producten, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I
van het Verdrag vermelde goederen, zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 1303/2006 van de Commissie (2).

(2)

Toepassing van de regels en criteria welke zijn aangehaald in Verordening (EG) nr. 1303/2006 op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tijdstip
beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit
tijdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de
bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restitutiebedragen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 1303/2006 worden gewijzigd zoals in de bijlage van deze
verordening aangegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 september 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 september 2006.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter

(1) PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1.
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 25.
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BIJLAGE
Restituties die worden toegepast vanaf 9 september 2006 voor bepaalde producten van de sector suiker die
worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen (1)
Restituties in EUR/100 kg
GN-code

1701 99 10

Omschrijving

Witte suiker

Bij vaststelling vooraf van de
restituties

Overige gevallen

28,42

28,42

(1) De in deze bijlage vastgestelde restituties zijn niet van toepassing op de uitvoer naar Bulgarije met ingang van 1 oktober 2004 en naar
Roemenië met ingang van 1 december 2005, noch op de goederen die zijn opgenomen in de tabellen I en II bij Protocol nr. 2 bij de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 en die met ingang van 1 februari 2005
naar de Zwitserse Bondsstaat of naar het Vorstendom Liechtenstein worden uitgevoerd.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT Nr. 1/2006 VAN DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS
van 2 juni 2006
tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de periode 2008-2013 en tot wijziging van
de herziene ACS-EG-partnerschapsovereenkomst
(2006/608/EG)
(22 682 miljard EUR in lopende prijzen) en het
financieringsinstrument (tiende EOF).

DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS,

Gelet op de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de
groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille
Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni
2000 (1), als herzien te Luxemburg op 25 juni 2005 (2) (hierna
„de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst” genoemd), en met
name op punt 3 van bijlage I bis,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In bijlage I bis van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, die betrekking heeft op het meerjarig financieel
kader voor de samenwerking in het kader van de herziene ACS-EG-overeenkomst na afloop van het negende
Europees Ontwikkelingsfonds (hierna „EOF” genoemd), is
bepaald dat de Europese Unie haar steuninspanningen
ten gunste van de ACS-staten in het kader van de herziene ACS-EG-partnerschapsovereenkomst handhaaft op
ten minste hetzelfde peil als dat van het negende EOF
waaraan het effect van de inflatie, de groei in de Europese
Unie en de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten in 2004
worden toegevoegd, maar wordt niets gezegd over de
exacte looptijd (vijf of zes jaar), het bedrag of het
financieringsinstrument (algemene begroting of nieuw
EOF).
Bij de afronding van de onderhandelingen over de herziene ACS-EG-partnerschapsovereenkomst in Brussel op
23 februari 2005 beloofde de Europese Unie zo snel
mogelijk een voorstel te doen over het exacte bedrag
en de toepassingsperiode.
De Europese Raad van 16 december 2005 heeft besluiten
genomen over de exacte looptijd (zes jaar), het bedrag

(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
(2) PB L 209 van 11.8.2005, blz. 26.

(4)

De staten van de ACS-groep dienen aanvullende steun te
kunnen blijven ontvangen uit andere middelen uit hoofde
van andere financiële instrumenten als bepaald in de
desbetreffende instrumenten, overeenkomstig Verklaring
XV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst. Wanneer
de staten van de ACS-groep via het EOF bijdragen aan
internationale of interregionale initiatieven van het EOF,
dient ervoor te worden gezorgd dat deze bijdrage zichtbaar is,

BESLUIT:

Artikel 1
De ACS-EG-Raad van ministers hecht zijn goedkeuring aan de
in de bijlage bij dit besluit vermelde wijzigingen in de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de ACS-groep van
staten enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, als
herzien te Luxemburg op 25 juni 2005.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.
Gedaan te Port Moresby, 2 juni 2006.
Voor de ACS-EG-Raad van ministers
De voorzitter
O. ROJAS
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BIJLAGE
Aan de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst wordt de volgende bijlage toegevoegd:

„BIJLAGE 1 ter
Meerjarig financieel kader voor de periode 2008-2013
1. Voor de doelstellingen vermeld in deze overeenkomst en voor de periode vanaf 1 januari 2008 bedraagt de
totale financiële steun aan de ACS-staten binnen dit meerjarig financieel kader 23,966 miljard EUR, zoals
bepaald in de punten 2 en 3.

2. Het bedrag van 21,966 miljard EUR uit hoofde van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) komt
beschikbaar op het moment van inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader. Het bedrag wordt verdeeld
over de volgende samenwerkingsinstrumenten:

a) 17,766 miljard EUR voor de financiering van nationale en regionale indicatieve programma's. Hiermee
worden gefinancierd:

i) de nationale indicatieve programma’s van de ACS-staten, overeenkomstig de artikelen 1 tot en met 5 van
bijlage IV bij deze overeenkomst inzake de procedures voor de tenuitvoerlegging en het beheer;

ii) regionale indicatieve programma’s ter ondersteuning van de regionale en interregionale samenwerking en
integratie van de ACS-staten, overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 11, artikel 13, lid 1, en artikel 14
van bijlage IV bij deze overeenkomst inzake de procedures voor de tenuitvoerlegging en het beheer;

b) 2,7 miljard EUR voor de financiering van intra-ACS- en interregionale samenwerking tussen veel of alle ACSstaten, overeenkomstig artikel 12, artikel 13, lid 2, en artikel 14 van bijlage IV bij deze overeenkomst inzake
de procedures voor de tenuitvoerlegging en het beheer. Dit bedrag omvat structurele steun aan de gezamenlijke instellingen: het COB en het TCLP, zoals bedoeld in bijlage III bij deze overeenkomst en overeenkomstig
de in die bijlage bepaalde regels en procedures aan toezicht onderworpen, en de Paritaire Parlementaire
Vergadering, zoals bedoeld in artikel 17 van de overeenkomst. Het omvat tevens de financiering van de
huishoudelijke uitgaven van het in protocol 1, punten 1 en 2, bij deze overeenkomst bedoelde ACS-secretariaat;

c) 1,5 miljard EUR voor de financiering van de investeringsfaciliteit, overeenkomstig de in bijlage II (financieringsvoorwaarden) bij deze overeenkomst omschreven procedures en voorwaarden, waaronder een aanvullende bijdrage van 1,1 miljard EUR aan de investeringsfaciliteit in de vorm van een roterend fonds en 0,4
miljard EUR voor de financiering van rentesubsidies zoals bedoeld in de artikelen 2 en 4 van die bijlage,
gedurende de looptijd van het tiende EOF.

3. De in het kader van de investeringsfaciliteit gefinancierde acties en de daarmee verband houdende rentesubsidies
worden beheerd door de Europese Investeringsbank (EIB). In aanvulling op het tiende EOF zal de EIB een bedrag
van ten hoogste 2 miljard EUR beschikbaar stellen in de vorm van leningen uit eigen middelen. Deze middelen
worden verstrekt voor de doeleinden die uiteen worden gezet in bijlage II bij deze overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden van de statuten van de EIB en de desbetreffende bepalingen van de voorwaarden voor de
financiering van investeringen, zoals die zijn vastgesteld in bovengenoemde bijlage. Alle andere middelen in het
kader van dit meerjarig financieel kader worden door de Commissie beheerd.

4. De resterende bedragen van het negende EOF en de eerdere EOF's kunnen na 31 december 2007 of na de
inwerkintreding van het onderhavige meerjarig financieel kader (als dat later is) niet meer worden vastgelegd
tenzij de Raad van de Europese Unie met eenparigheid van stemmen een andersluidend besluit neemt, hetzelfde
geldt voor middelen die onder deze EOF's aan projecten waren toegewezen, maar na de genoemde datum
worden geannuleerd, met uitzondering van de resterende middelen en de na die datum geannuleerde middelen
van het stelsel voor de stabilisatie van de exportopbrengsten van landbouwproducten (STABEX) in verband met
EOF's voorafgaand aan het negende EOF en resterende bedragen en terugbetalingen van middelen die waren
toegewezen aan de investeringsfaciliteit, met uitzondering van de daarmee verband houdende rentesubsidies. De
middelen die eventueel worden vastgelegd na 31 december 2007 doch voor de inwerkingtreding van deze
overeenkomst, zoals hierboven bedoeld, worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat de EU-administratie kan blijven werken en om de lopende kosten te dekken voor de instandhouding van lopende projecten
tot de inwerkingtreding van het tiende EOF.
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5. Het totaalbedrag voor het onderhavige meerjarig financieel kader is bestemd voor de periode van 1 januari 2008
tot en met 31 december 2013. Tenzij de Raad van de Europese Unie, op voorstel van de Commissie, met
eenparigheid van stemmen een andersluidend besluit neemt, kunnen de middelen uit hoofde van het tiende EOF,
met uitzondering van middelen voor de investeringsfaciliteit, daarmee verband houdende rentesubsidies niet
inbegrepen, niet na 31 december 2013 worden vastgelegd.
6. Het ACS-EG-Comité van ambassadeurs kan namens de ACS-EG-Raad van ministers binnen het totaalbedrag van
het meerjarig financieel kader passende maatregelen nemen om te voldoen aan de programmeringsbehoeften
van de in punt 2 beschreven samenwerkingsinstrumenten, waaronder de herverdeling van middelen tussen de
verschillende toewijzingen.
7. De partijen voeren een prestatie-evaluatie uit om te beoordelen in hoeverre de vastleggingen en betalingen zijn
gerealiseerd en wat het resultaat en het effect van de steun zijn. Die evaluatie wordt uitgevoerd op grond van
een door de Commissie in 2010 op te stellen voorstel. De prestatie-evaluatie vormt de grondslag voor het
besluit over het bedrag van de financiële samenwerking na 2013.
8. Elke lidstaat kan de Commissie of de EIB vrijwillige bijdragen verschaffen om de doelstellingen van de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst te ondersteunen. De lidstaten kunnen ook projecten of programma's cofinancieren,
bijvoorbeeld in het kader van speciale initiatieven onder auspiciën van de Commissie of de EIB. Het ACSeigendom op het nationale niveau van deze initiatieven dient gewaarborgd te zijn.”.
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VERKLARINGEN
Verklaringen betreffende het meerjarig financieel kader voor de periode 2008-2013, overeengekomen tijdens de
31e zitting van de ACS-EG-Raad van ministers, Port Moresby, Papoea-Nieuw-Guinea, 1 en 2 juni 2006
1. EPO's: verklaring van de EU:
De economische partnerschapsovereenkomsten zijn, als ontwikkelingsinstrumenten, bedoeld om de soepele en geleidelijke integratie van de ACS-staten in de mondiale economie te bevorderen, vooral door volledig gebruik te maken
van het potentieel van de regionale integratie en de zuid-zuidhandel.
De Commissie bevestigt opnieuw dat het van belang is verdere stappen op weg naar samenhangende regionale
integratie en sectorale beleidshervormingen te ondernemen en dat er met de behoeften die geleidelijk uit de uitvoering
van de EPO's zullen voortvloeien rekening zal worden gehouden in de programmeringsdialoog met de ACS over de
eindevaluatie van het negende EOF en over de middelen van het tiende EOF voor de periode na de inwerkingtreding
op 1 januari 2008.
Bovendien herinnert de Europese Unie aan haar verbintenissen om, afgezien van de EOF-middelen, de hulp voor
handel vóór 2010 wezenlijk te verhogen.
2. Vrijgemaakte middelen: verklaring van de Gemeenschap:
Op basis van de prestatie-evaluatie in 2010 en een voorstel van de Commissie zal de Raad van de Europese Unie een
besluit met eenparigheid van stemmen overwegen over de overschrijving naar de reserves van het tiende EOF van
vrijgekomen middelen uit ACS-projecten die krachtens het negende EOF en eerdere EOF's zijn gefinancierd. Gezien de
belangrijke ontwikkelingsdoelstellingen van de EPO's zal de Raad van de Europese Unie, bij zijn beraad, ook aandacht
besteden aan verdere steunverlening voor kosten van structurele aanpassing en andere ontwikkelingsbehoeften bij de
uitvoering van de EPA's.
3. Rentesubsidies: verklaring van de Gemeenschap:
De EIB is zich bewust van de hoge aanpassingskosten waarmee de landen van het suikerprotocol als gevolg van
de suikerhervormingen van de EG worden geconfronteerd en streeft ernaar een deel van de middelen van de
investeringsfaciliteit en van haar eigen middelen naar investeringen in de suikersector van de ACS-landen van het
suikerprotocol toe te leiden. Waar van toepassing en op basis van de selectiecriteria in bijlage II bij de Overeenkomst
van Cotonou wordt een bedrag van maximaal 100 miljoen EUR uit de begroting voor subsidies uitgetrokken voor de
financiering van de rentesubsidies als genoemd in punt 2, onder c), van bijlage I ter bij de Overeenkomst van Cotonou.

L 247/25

L 247/26

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

9.9.2006

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 augustus 2006
tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de
doelstelling „Europese territoriale samenwerking” voor de periode 2007-2013
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3473)
(2006/609/EG)
„Europese territoriale samenwerking” toegewezen, waarvan 73,86 % voor de financiering van grensoverschrijdende samenwerking en 20,95 % voor de financiering van transnationale samenwerking.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
(4)

De middelen die aan de doelstelling „Europese territoriale
samenwerking” worden toegewezen, moeten indicatief
over de lidstaten worden verdeeld. Overeenkomstig
artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1083/2006
geschiedt dit volgens de in bijlage II bij die verordening
beschreven criteria en methode.

(5)

In punt 5 van bijlage II bij Verordening (EG) nr.
1083/2006 wordt de methode vastgesteld voor de toewijzing van de beschikbare middelen aan de lidstaten en
regio’s die overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van
die verordening in aanmerking komen voor steun.

(6)

In punt 7 van bijlage II bij Verordening (EG) nr.
1083/2006 wordt het plafond voor overdrachten uit de
Fondsen aan elke afzonderlijke lidstaat vastgesteld.

(7)

In de punten 12 tot en met 31 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 worden de bedragen voor
de periode 2007-2013 voor een aantal specifieke gevallen vastgesteld, waaronder de speciale toewijzing voor
het programma PEACE, dat als grensoverschrijdend
programma zal worden uitgevoerd.

(8)

Overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr.
1083/2006 gaat 0,25 % van de middelen die beschikbaar
zijn voor de vastleggingen ten laste van de Fondsen voor
de periode 2007-2013 naar technische bijstand op initiatief van de Commissie; de indicatieve verdeling over de
lidstaten moet dus exclusief het bedrag voor technische
bijstand worden vastgesteld,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van
11.7.2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds
en het Cohesiefonds (1), en met name op artikel 18, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt met de doelstelling
„Europese territoriale samenwerking” beoogd de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren door gezamenlijke lokale en regionale initiatieven, en de transnationale samenwerking te intensiveren door met de
prioriteiten van de Gemeenschap verband houdende acties die bevorderlijk zijn voor de geïntegreerde territoriale
ontwikkeling.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1083/2006 draagt het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling bij tot de verwezenlijking van de
in artikel 3, lid 2, onder c), van die verordening
genoemde doelstellingen.

(3)

Overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1083/2006 wordt 2,52 % van de middelen die beschikbaar zijn voor de vastleggingen ten laste van de
Fondsen voor de periode 2007-2013 aan de doelstelling

(1) PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De indicatieve bedragen per lidstaat van de vastleggingskredieten
voor de regio’s die overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van
Verordening (EG) nr. 1083/2006 in aanmerking komen voor
steun uit de Structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling
„Europese territoriale samenwerking”, inclusief de in bijlage II
bij die verordening vastgestelde extra bedragen, worden vastgesteld in tabel 1 van de bijlage.
De verdeling van de in de vorige alinea bedoelde vastleggingskredieten per lidstaat en per jaar wordt vastgesteld in tabel 2
van de bijlage.
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Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2006.

Voor de Commissie
Danuta HÜBNER

Lid van de Commissie

NL
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BIJLAGE
Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de lidstaten en regio’s die in
aanmerking komen voor steun uit de Structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling „Europese territoriale
samenwerking” voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013

TABEL 1 — Bedrag aan kredieten (EUR, prijzen van 2004)
Regio’s die in aanmerking komen voor de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”
Lidstaat

Extra steun als bedoeld in bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de
Raad, in punt:

Grensoverschrijdend
Transnationaal
Intern

Overdracht ENPI

Overdracht IPA

België/Belgique

138 683 798

138 683 798

33 648 858

Česká republika

244 455 613

244 455 613

33 227 937

74 215 963

74 215 963

17 511 738

439 092 177

439 092 177

268 676 193

42 029 404

4 433 962

134 007 278

35 790 788

Danmark
Deutschland
Eesti

33 718 404

8 311 000

Ellada

88 684 278

7 027 000

España

265 276 016

98 434 000

363 710 016

132 074 861

France

562 425 071

10 833 000

573 258 071

199 472 091

Ireland

62 519 179

62 519 179

12 789 400

Italia

38 296 000

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

Latvija

46 828 319

25 380 000

72 208 319

7 617 737

Lietuva

64 395 203

21 417 000

85 812 203

11 299 892

Luxembourg

11 665 819

11 665 819

1 453 448

Magyarország

197 927 680

20 630 000

279 127 680

33 090 573

11 525 022

700 000

12 225 022

1 289 699

Malta

60 570 000

21

67 403 698

46 552 473

15 983 389

58 300 347
8 414 488

30 382 588

Nederland

166 380 429

166 380 429

52 597 106

Österreich

151 118 200

151 118 200

26 332 104

50 195 673

Polska

332 415 492

153 113 000

485 528 492

124 530 090

38 216 394

Portugal

53 368 153

586 000

53 954 153

33 773 941

Slovenija

43 336 138

67 198 138

6 498 594

18 786 168

Slovensko

159 645 924

7 335 000

166 980 924

17 560 404

17 065 458

54 696 740

35 000 000

89 696 740

16 941 695

Sverige

198 144 807

8 000 000

206 144 807

29 072 222

United Kingdom

306 039 072

306 039 072

192 941 833

Totaal

4 124 266 247

4 803 965 247

1 481 137 272

Suomi-Finland

23 862 000

451 485 000

228 214 000

22

Totaal

141 199 653
293 000 329

199 500 000
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TABEL 2 — Verdeling van de kredieten per jaar (EUR, prijzen van 2004)
Lidstaat
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Totaal

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366

Deutschland

Italia

Malta
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CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN
DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN
HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
van 17 juli 2006
betreffende de voorlopige toepassing van het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake de financiering van de steun
van de Gemeenschap binnen het financiële meerjarenkader voor de periode 2008-2013,
overeenkomstig de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand
ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop het vierde deel van het EG-Verdrag van
toepassing is
(2006/610/EG)
te nemen die nodig worden geacht voor de uitvoering
van de overgangsmaatregelen.

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, IN HET KADER VAN
DE RAAD BIJEEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de
groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille
Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni
2000 (1) (hierna „de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst” genoemd) en gewijzigd bij de op 25 juni 2005 te Luxemburg
ondertekende overeenkomst (2) (hierna „de overeenkomst tot
wijziging
van
de
ACS-EG-partnerschapsovereenkomst”
genoemd),
Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad (3) betreffende de
associatie van de landen en gebieden overzee („LGO”) met de
Europese Gemeenschap,

(4)

Op 2 juni 2006 hechtte de ACS-EG-Raad van Ministers
zijn goedkeuring aan het financiële meerjarenkader voor
2008-2013, zoals vastgelegd in bijlage Ib van de
ACS-EG-partnerschapsovereenkomst.

(5)

De lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hebben
overeenstemming bereikt over een Intern Akkoord inzake de financiering van de steun van de Gemeenschap
ten behoeve van de ACS-landen en de LGO binnen het
financiële meerjarenkader voor de periode 2008-2013.
Dit akkoord treedt pas in werking wanneer alle lidstaten
het overeenkomstig hun grondwettelijke voorschriften
hebben goedgekeurd.

(6)

Sommige bepalingen van het Intern Akkoord moeten op
voorlopige basis worden toegepast in afwachting van de
inwerkingtreding,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
Overeenkomstig artikel 93 van de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst treedt de overeenkomst tot
wijziging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst in
werking wanneer alle lidstaten aan hun grondwettelijke
verplichtingen hebben voldaan.

(1)

(2)

De ACS-EG-Raad van Ministers heeft bij Besluit nr.
5/2005 (4) overgangsmaatregelen goedgekeurd die van
kracht zullen zijn vanaf het moment van ondertekening
tot de inwerkingtreding van de overeenkomst tot
wijziging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst.

(3)

Overeenkomstig artikel 2 van Besluit nr. 5/2005 wordt
de lidstaten en de Gemeenschap verzocht de maatregelen

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

317
209
314
287

van
van
van
van

15.12.2000, blz. 3.
11.8.2005, blz. 27.
30.11.2001, blz. 1.
28.10.2005, blz. 1.

BESLUITEN:

Artikel 1
De volgende bepalingen van het Intern Akkoord met betrekking
tot het Tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) worden
vanaf de datum van goedkeuring van dit besluit op voorlopige
basis toegepast:
1) Artikel 1, lid 7, in samenhang met de artikelen 8 en 9, wat
betreft de goedkeuring door de Raad van een definitief
schema voor de bijdragen van Roemenië en Bulgarije, alsmede hun gewicht in de stemverdeling en de nieuwe regels
met betrekking tot de gekwalificeerde meerderheid en de
blokkerende minderheid na hun toetreding tot de Europese
Unie, overeenkomstig het Intern Akkoord.
2) Artikel 10 wat betreft de goedkeuring van de uitvoeringsverordening en het Financieel Reglement en de oprichting van
het EOF-comité en het Comité investeringsfaciliteit, in samenhang met de artikelen 8 en 9.
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Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Het blijft van kracht tot de inwerkingtreding van het Intern Akkoord, tenzij de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten besluiten de geldigheidsduur te verlengen.

Gedaan te Brussel, 17 juli 2006.
Namens de regeringen van de lidstaten
De voorzitter
E. TUOMIOJA
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INTERN AKKOORD
tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen,
betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader
voor 2008-2013 voor de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële
bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van
het EG-Verdrag van toepassing zijn

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, IN
HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

GELET OP het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Na raadpleging van de Commissie,

Na raadpleging van de Europese Investeringsbank,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van bijlage I bis, punt 3, van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep staten in
Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (1) (hierna „de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst” genoemd) worden alle noodzakelijke wijzigingen van het meerjarige financiële kader of de daarmee samenhangende
delen van de overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 95 van de overeenkomst, vastgesteld door de
Raad van ministers.

(2)

De ACS-EG-Raad van ministers hechtte tijdens zijn vergadering in Port Moresby (Papoea-Nieuw-Guinea) op 1 en
2 juni 2006 zijn goedkeuring aan bijlage I ter bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en stelde daarbij het
totaalbedrag aan communautaire steun voor de ACS-staten binnen het meerjarig financieel kader voor de periode
2008-2013 in het kader van de ACS-EG-overeenkomst vast op 21,966 miljard EUR uit hoofde van het tiende
Europees Ontwikkelingsfonds (hierna „het tiende EOF” genoemd), waaraan wordt bijgedragen door de lidstaten.

(3)

Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese
Economische Gemeenschap („het LGO-besluit”) (2), is van kracht tot 31 december 2011. Een nieuw besluit op
basis van artikel 187 van het Verdrag wordt vóór die datum goedgekeurd. Vóór 31 december 2007 zal de Raad
met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie de financiële bijstand uit hoofde van het tiende
EOF aan de LGO waarop deel vier van het Verdrag van toepassing is gedurende de periode 2008-2013, vaststellen
op 286 miljoen EUR.

(4)

Op grond van Besluit 2005/446/EG van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader
van de Raad bijeen, van 30 mei 2005 tot vaststelling van de uiterste datum waarop betalingsverplichtingen uit
hoofde van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) kunnen worden aangegaan (3), mogen middelen uit
hoofde van het negende EOF die door de Commissie worden beheerd, de door de Europese Investeringsbank (EIB)
beheerde rentesubsidies en de inkomsten uit deze middelen uiterlijk op 31 december 2007 worden vastgelegd.
Indien nodig kan deze datum worden gewijzigd.

(5)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en het LGO-besluit moet een
tiende EOF worden ingesteld en moet een procedure worden bepaald voor de toewijzing van middelen en voor de
bijdragen van de lidstaten.

(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3. Overeenkomst gewijzigd bij de op 25 juni 2005 te Luxemburg ondertekende
overeenkomst (PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4).
(2) PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.
(3) PB L 156 van 18.6.2005, blz. 19.
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(6)

Op basis van een verslag van de Commissie zullen in 2008-2009 alle aspecten van de uitgaven en de middelen
van de Europese Unie worden geëvalueerd.

(7)

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, zijn overeengekomen
om uit hoofde van het tiende EOF 430 miljoen EUR extra te reserveren voor de financiering van de ondersteunende uitgaven van de Commissie in verband met de programmering en uitvoering van het EOF.

(8)

Er moeten regels worden vastgesteld voor het beheer van de financiële samenwerking.

(9)

Op 12 september 2000 hechtten de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de
Raad bijeen, hun goedkeuring aan het interne akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van
de Gemeenschap in het kader van het Financieel Protocol bij de ACS-EG-overeenkomst en de toewijzing van
financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop deel vier van het EG-Verdrag van
toepassing is (1) (hierna „intern akkoord voor het negende EOF” genoemd).

(10)

Bij de Commissie wordt een comité van vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten gevestigd (hierna
„het EOF-comité” genoemd) en bij de EIB wordt een soortgelijk comité gevestigd. De werkzaamheden die door de
Commissie en de EIB worden verricht voor de toepassing van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de
overeenkomstige bepalingen van het LGO-besluit dienen te worden geharmoniseerd.

(11)

Verwacht wordt dat Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2008 tot de EU zullen zijn toegetreden, en dat zij tot de
ACS-EG-overeenkomst en tot dit interne akkoord zullen toetreden overeenkomstig de verbintenissen die zij uit
hoofde van het Toetredingsverdrag van Bulgarije en Roemenië en het bijbehorende protocol zullen zijn aangegaan.

(12)

In hun conclusies van 24 mei 2005 hebben de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten,
in het kader van de Raad bijeen, „Sneller vorderingen boeken om de milleniumdoelstellingen voor de ontwikkeling
te bereiken” toegezegd de tijdens de vergadering van het forum op hoog niveau te Parijs op 2 maart 2005
aangenomen verklaring van Parijs inzake doeltreffendheid van de OESO-hulp en van de specifieke toezeggingen
die de EU bij die gelegenheid heeft gedaan, tijdig te doen uitvoeren en daarop toe te zien.

(13)

Herinnerd wordt aan de ODA-doelstellingen die werden vermeld in bovengenoemde conclusies. Wanneer de
Commissie de lidstaten en de OESO/DAC verslag uitbrengt over uitgaven binnen het EOF, zal zij een onderscheid
maken tussen ODA- en niet-ODA-activiteiten.

(14)

De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het
Europees Parlement en de Commissie hebben op 22 december 2005 een gemeenschappelijke verklaring betreffende het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: de Europese consensus (2), aangenomen..

(15)

Het EOF zal voorrang blijven verlenen aan de ondersteuning van de minst ontwikkelde landen en andere lageinkomenslanden.

(16)

De Raad heeft op 11 april 2006 het beginsel vastgesteld dat de vredesfaciliteit voor Afrika voor de eerste periode
(2008-2010) wordt gefinancierd voor een bedrag van 300 miljoen EUR uit het intra-ACS-fonds. In de loop van
het derde jaar zal een algehele evaluatie worden verricht, waarbij de modaliteiten van de financiering en de
mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen in de toekomst, inclusief financiering uit de GBVBbegroting, zullen worden getoetst,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355.
(2) PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1.
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i) 21,966 miljard EUR voor de ACS-staten;

HOOFDSTUK 1
FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 1
ii) 286 miljoen EUR voor de LGO;

Middelen van het tiende EOF
1.
De lidstaten stellen een tiende Europees Ontwikkelingsfonds in, hierna „het tiende EOF” genoemd.

2.

iii) 430 miljoen EUR voor de Commissie voor de in artikel 6
bedoelde ondersteunende uitgaven in verband met de
programmering en uitvoering van het EOF door de
Commissie.

Het tiende EOF is als volgt samengesteld:

a) een bedrag van maximaal 22,682 miljard EUR, waaraan de
lidstaten als volgt bijdragen:

Lidstaat

België

Verdeelsleutel

3,53

Bijdrage in miljoen EUR

800,6746

Bulgarije (*)

0,14

31,7548

Tsjechië

0,51

115,6782

Denemarken
Duitsland

2,00

453,6400

20,50

4 649,8100

Estland

0,05

11,3410

Griekenland

1,47

333,4254

Spanje

7,85

1 780,5370

19,55

4 434,3310

0,91

206,4062

Frankrijk
Ierland
Italië

12,86

2 916,9052

Cyprus

0,09

20,4138

Letland

0,07

15,8774

Litouwen

0,12

27,2184

Luxemburg

0,27

61,2414

Hongarije

0,55

124,7510

Malta

0,03

6,8046

Nederland

4,85

1 100,0770

Oostenrijk

2,41

546,6362

Polen

1,30

294,8660

Portugal

1,15

260,8430

Roemenië (*)

0,37

83,9234

Slovenië

0,18

40,8276

Slowakije

0,21

47,6322

Finland

1,47

333,4254

Zweden

2,74

621,4868

Verenigd Koninkrijk

14,82

3 361,4724
22 682,000

(*) Geraamd bedrag.

Dit bedrag van 22,682 miljard EUR is beschikbaar vanaf het
moment van inwerkingtreding van het financiële meerjarenkader en wordt als volgt verdeeld:

b) de in bijlage I bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en
in bijlage II A van het LGO-besluit vermelde middelen, die
uit hoofde van het negende EOF werden toegewezen aan de
investeringsfaciliteit, genoemd in bijlage II C van het Associatiebesluit (hierna „investeringsfaciliteit” genoemd), vallen
niet onder Besluit 2005/446/EG waarin de datum wordt
bepaald waarna de middelen van het negende EOF niet langer kunnen worden vastgelegd. Deze middelen worden overgedragen naar het tiende EOF en worden beheerd overeenkomstig de uitvoeringsregeling voor het tiende EOF vanaf de
datum van inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader voor de periode 2008-2013 met betrekking tot de
ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en van de besluiten
van de Raad inzake de financiële bijstand aan de LGO
voor de periode 2008-2013.

3.
Na 31 december 2007, of na de datum van inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader voor de periode
2008-2013, indien deze datum later valt, worden de resterende
middelen uit hoofde van het negende EOF of uit eerdere EOF's
niet langer vastgelegd, met uitzondering van saldi en middelen
die na deze datum van inwerkingtreding zijn geannuleerd uit
hoofde van het stelsel voor de stabilisatie van de exportopbrengsten van landbouwgrondstoffen (STABEX) in het kader
van EOF's voorafgaand aan het negende en met uitzondering
van de in lid 2, onder b), bedoelde middelen. De middelen die
mogelijk worden vastgelegd na 31 december 2007 doch voor
de inwerkingtreding van dit akkoord, zoals hierboven bedoeld,
worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat de
EU-administratie kan blijven werken en om de lopende kosten
te dekken voor de instandhouding van lopende projecten tot de
inwerkingtreding van het tiende EOF.

4.
Na 31 december 2007 worden geannuleerde middelen
voor projecten in het kader van het negende EOF of voorgaande
EOF's niet langer vastgelegd, tenzij de Raad met eenparigheid
van stemmen anders besluit, met uitzondering van de middelen
die na deze datum van inwerkingtreding zijn geannuleerd uit
hoofde van het stelsel voor de stabilisatie van de exportopbrengsten van landbouwgrondstoffen (STABEX) in het kader
van EOF's voorafgaand aan het negende EOF, die automatisch
worden overgedragen naar de respectieve nationale indicatieve
programma's, bedoeld in artikel 2, onder a), i), en artikel 3, lid
1, en van de middelen, bedoeld in lid 2, onder b).
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5.
Het totaalbedrag voor het tiende EOF is bestemd voor de
periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013. De
middelen van het tiende EOF mogen worden vastgelegd tot en
met 31 december 2013, tenzij de Raad met eenparigheid van
stemmen en op voorstel van de Commissie anders besluit.

6.
De rentebaten uit in het kader van eerdere EOF's gefinancierde maatregelen en uit de middelen van het tiende EOF die
door de Commissie worden beheerd en bij de betalingsgemachtigden in Europa als bedoeld in artikel 37, lid 1, van
bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst zijn gedeponeerd, worden gecrediteerd op een of meerdere ten name van
de Commissie geopende rekeningen, en worden gebruikt overeenkomstig artikel 6. In het kader van het in artikel 10, lid 2,
bedoelde financieel reglement wordt bepaald hoe de rentebaten
uit de door de EIB beheerde middelen van het tiende EOF zullen
worden gebruikt.

7.
In geval van toetreding van een nieuwe staat tot de EU
kan de in lid 2, onder a), bedoelde verdeling worden gewijzigd
op voorstel van de Commissie bij een door de Raad met
eenparigheid van stemmen genomen besluit.

8.
De financiële middelen kunnen voorts worden aangepast
bij een door de Raad met eenparigheid van stemmen genomen
besluit, overeenkomstig artikel 62, lid 2, van de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst.

9.
Iedere lidstaat kan, onverminderd de besluitvormingsvoorschriften en -procedures van artikel 8, vrijwillige bijdragen
ter beschikking van de Commissie of de EIB stellen ter ondersteuning van de doelstellingen van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst. De lidstaten mogen ook projecten of programma's medefinancieren, bijvoorbeeld in het kader van specifieke
initiatieven die door de Commissie of de EIB moeten worden
beheerd. Gegarandeerd moet worden dat de ACS-staten op nationaal niveau de verantwoordelijkheid dragen in dergelijke
initiatieven.

De uitvoeringsverordening en het financieel reglement bedoeld
in artikel 10 bevatten de nodige bepalingen voor medefinanciering door het EOF en voor medefinancieringsactiviteiten die
door de lidstaten worden uitgevoerd. De lidstaten stellen de
Raad vooraf in kennis van hun vrijwillige bijdragen.

10.
De Raad zal, overeenkomstig punt 7 van het Financieel
Protocol bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, tezamen
met de ACS-staten een prestatie-evaluatie uitvoeren, waarbij
zal worden nagegaan in welke mate de vastleggingen en betalingen zijn gerealiseerd en wat het resultaat en het effect zijn
van de steun. De evaluatie zal worden uitgevoerd op basis van
een voorstel dat de Commissie in 2010 zal opstellen. Deze
prestatie-evaluatie draagt bij aan een besluit over het bedrag
van de financiële samenwerking na 2013.
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Artikel 2
Middelen voor de ACS-staten
Het in artikel 1, lid 2, onder a), i), vermelde bedrag van
21,966 miljard EUR wordt als volgt over de samenwerkingsinstrumenten verdeeld:

a) 17,766 miljard EUR ter financiering van nationale en regionale indicatieve programma's. Dit bedrag zal worden
gebruikt voor de financiering van

i) de nationale indicatieve programma's van de ACS-staten,
overeenkomstig de artikelen 1 tot en met 5 van bijlage IV
bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst;

ii) de regionale indicatieve programma's ter ondersteuning
van de regionale en interregionale samenwerking en integratie van de ACS-staten, overeenkomstig de artikelen 6
tot en met 11, artikel 13, lid 1, en artikel 14 van
bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst;

b) 2,7 miljard EUR ter financiering van intra-ACS- en interregionale samenwerking met veel of alle ACS-staten, overeenkomstig artikel 12, artikel 13, lid 2, en artikel 14 van
bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst inzake
uitvoerings- en beheersprocedures. Dit bedrag omvat structurele steun aan de gemeenschappelijke instellingen: het COB
en het TCL, bedoeld in bijlage III bij de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst en gecontroleerd volgens de
daarin vervatte regels en procedures, alsmede de Paritaire
Parlementaire Vergadering, bedoeld in artikel 17 van de
ACS-EG-partnerschapsovereenkomst. Dit bedrag omvat tevens financiering van de huishoudelijke uitgaven van het in
de punten 1 en 2 van protocol 1 bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst bedoelde ACS-secretariaat;

c) een deel van de onder a) en b) bedoelde middelen kan
worden gebruikt om externe schokken en onvoorziene behoeften op te vangen, waaronder eventueel aanvullende humanitaire kortetermijn- of noodhulp wanneer deze niet uit
de EU-begroting kan worden gefinancierd, om de nadelige
gevolgen van kortdurende fluctuaties van de exportopbrengsten te verzachten;

d) 1,5 miljard EUR in de vorm van een toewijzing aan de EIB
voor de financiering van de investeringsfaciliteit, overeenkomstig de in bijlage II bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst beschreven voorwaarden, waaronder een aanvullende
bijdrage van 1,1 miljard EUR aan de investeringsfaciliteit in
de vorm van een roterend fonds en van 400 miljoen EUR in
de vorm van leningen voor de financiering van rentesubsidies zoals bedoeld in de artikelen 2 en 4 van bijlage
II bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, gedurende de
looptijd van het tiende EOF.
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Artikel 3
Middelen voor de LGO
1.
Het in artikel 1, lid 2, onder a), ii), vermelde bedrag van
286 miljoen EUR zal worden toegewezen volgens een voor
31 december 2007 vast te stellen besluit van de Raad tot wijziging van het LGO-besluit, overeenkomstig artikel 187 van het
Verdrag, waarvan 256 miljoen EUR voor de financiering van
nationale en regionale indicatieve programma's en 30 miljoen
EUR in de vorm van een toewijzing aan de EIB voor de financiering van de investeringsfaciliteit overeenkomstig het LGO-besluit.
2.
Indien een LGO onafhankelijk wordt en tot de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst toetreedt, wordt het in lid 1 vermelde bedrag verlaagd en worden de in artikel 2, onder a), i),
genoemde bedragen dienovereenkomstig verhoogd bij besluit
van de Raad, met eenparigheid van stemmen en op voorstel
van de Commissie.
Artikel 4
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departementen verstrekte speciale leningen, alsmede de opbrengsten en inkomsten uit operaties met risicodragend kapitaal
die krachtens aan het negende EOF voorafgaande EOF's hebben
plaatsgevonden, komen aan de lidstaten toe naar rato van hun
bijdragen aan het EOF waaruit deze middelen afkomstig zijn,
tenzij de Raad op voorstel van de Commissie met eenparigheid
van stemmen besluit deze bedragen te reserveren of aan andere
maatregelen toe te wijzen.

2.
De provisies die voor het beheer van de in lid 1 bedoelde
leningen en verrichtingen aan de EIB verschuldigd zijn, worden
vooraf in mindering gebracht op de aan de lidstaten toekomende bedragen.

3.
Opbrengsten en inkomsten die door de EIB worden ontvangen uit operaties in het kader van de investeringsfaciliteit uit
hoofde van het negende en het tiende EOF, worden door de EIB
aangewend voor andere operaties in het kader van deze faciliteit, overeenkomstig artikel 3 van bijlage II bij de overeenkomst,
na aftrek voor uitzonderlijke uitgaven en verplichtingen die zijn
ontstaan in verband met de investeringsfaciliteit.

Leningen uit de eigen middelen van de EIB
1.
Aan het in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde bedrag voor
de investeringsfaciliteit in het kader van het negende EOF en het
in artikel 2, onder d), bedoelde bedrag wordt een indicatief
bedrag van 2,03 miljard EUR toegevoegd in de vorm van
leningen van de EIB uit eigen middelen. Daarvan wordt een
bedrag van 2 miljard EUR verstrekt voor de doeleinden als
vervat in bijlage II bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst
en een bedrag van 30 miljoen EUR voor de doeleinden als
vervat in het LGO-besluit, overeenkomstig de voorwaarden
zoals vastgelegd in de statuten en de desbetreffende bepalingen
van de voorwaarden voor de financiering van investeringen,
zoals die zijn vastgesteld in bijlage II bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en het LGO-besluit.
2.
Naar rato van hun intekening op het kapitaal van de EIB
verplichten de lidstaten zich ertoe zich tegenover de Bank borg
te stellen, onder afstand van het voorrecht van uitwinning, voor
alle financiële verplichtingen die voor de leningnemers van de
EIB voortvloeien uit de door de EIB uit eigen middelen op
grond van artikel 1 van bijlage II bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de overeenkomstige bepalingen van het LGObesluit verstrekte leningen.
3.
De in lid 2 bedoelde borgstelling blijft beperkt tot 75 %
van het totale bedrag van de door de EIB uit hoofde van alle
leningsovereenkomsten geopende kredieten, maar geldt ter
dekking van alle risico's.
4.
De uit lid 2 voortvloeiende verplichtingen van de lidstaten
worden vastgelegd in borgstellingsovereenkomsten tussen elk
der lidstaten en de EIB.
Artikel 5
Door de EIB beheerde operaties
1.
De bedragen die aan de EIB worden betaald uit hoofde
van aan de ACS-staten, de LGO en de Franse overzeese

4.
De kosten van de EIB voor het beheer van de in lid 3
bedoelde verrichtingen in het kader van de investeringsfaciliteit
worden volledig vergoed, overeenkomstig artikel 3, lid 1,
onder a), van bijlage II bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst.
Artikel 6
Middelen voor ondersteunende uitgaven in verband met
het EOF
1.
De middelen van het EOF omvatten de kosten voor
ondersteunende uitgaven. De middelen bedoeld in artikel 1,
lid 2, onder a), iii), en in artikel 1, lid 5, omvatten kosten in
verband met de programmering en uitvoering van het EOF die
niet worden gedekt door de nationale strategiedocumenten en
de indicatieve meerjarenprogramma's zoals bedoeld in de in
artikel 10, lid 1, genoemde uitvoeringsverordening.

2.
De middelen voor de ondersteunende uitgaven kunnen
betrekking hebben op de activiteiten in verband met:

a) voorbereiding, follow-up, toezicht, boekhouding, verslaglegging en evaluatie die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor
de programmering en uitvoering van de door de Commissie
beheerde EOF-middelen;

b) de verwezenlijking van deze doelstellingen, zoals kosten voor
onderzoek met betrekking tot ontwikkelingsbeleid, studies,
vergaderingen, voorlichting, bewustmaking, opleiding,
publicaties;

c) computernetwerken voor informatie-uitwisseling en andere
bestuurlijke of technische bijstand die de Commissie moet
maken in verband met het beheer van het EOF.
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Ook vallen hieronder de kosten voor de administratieve ondersteuning bij de Commissie in Brussel en bij de delegaties in
verband met het beheer van operaties die worden gefinancierd
in het kader van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en het
LGO-besluit.

Deze middelen mogen niet worden gebruikt voor de kernactiviteiten van de Europese overheid, bijvoorbeeld het vaste
personeel van de Commissie.

HOOFDSTUK II
TOEPASSING EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 7
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5.
Rekening houdend met de verwachtingen van de EIB deelt
de Commissie de Raad jaarlijks vóór 15 oktober haar ramingen
van de vastleggingen, betalingen en bijdragen mee voor elk van
de drie jaar volgend op de in lid 1 bedoelde jaren.

6.
Wat betreft middelen die uit eerdere EOF's zijn overgebracht naar het tiende EOF overeenkomstig artikel 1, lid 2,
onder b), en artikel 1, lid 3, worden de bijdragen van iedere
lidstaat berekend naar rato van de bijdrage van elke lidstaat aan
het betreffende EOF.

Wat betreft middelen van het negende EOF en eerdere EOF's die
niet worden overgeboekt naar het tiende EOF, wordt het effect
daarvan op de bijdrage van iedere lidstaat berekend naar rato
van de bijdrage van elke lidstaat aan het negende EOF.

Bijdragen aan het tiende EOF
1.
Rekening houdend met de verwachtingen van de EIB betreffende het beheer en de verrichtingen van de investeringsfaciliteit, stelt de Commissie jaarlijks de staat vast van de vastleggingen, de betalingen en het jaarlijkse bedrag van de afroepen
van de bijdragen voor het lopende en de volgende twee
begrotingsjaren, en zij stelt de Raad hiervan vóór 15 oktober
in kennis. Bij deze bedragen wordt uitgegaan van het vermogen
om de voorgestelde middelen daadwerkelijk te besteden.

2.
Op een voorstel van de Commissie waarin wordt gespecificeerd welk deel voor de Commissie is bestemd en welk deel
voor de EIB, stelt de Raad met een overeenkomstig artikel 8
bepaalde gekwalificeerde meerderheid van stemmen het maximum vast voor het jaarlijkse bedrag van de bijdrage voor het
tweede jaar volgend op het voorstel van de Commissie (n+2) en,
met inachtneming van het maximum van het voorgaande jaar,
het jaarlijkse bedrag van het verzoek om een bijdrage voor het
eerste jaar volgend op het voorstel van de Commissie (n+1).

7.
De wijze van storting van de bijdragen door de lidstaten
wordt vastgesteld bij het in artikel 10, lid 2, bedoelde financieel
reglement.

Artikel 8
Het Comité van het Europees Ontwikkelingsfonds
1.
Voor de door de Commissie beheerde middelen van het
tiende EOF wordt bij de Commissie een comité ingesteld (hierna
„het EOF-comité” genoemd), dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten. Het EOF-comité
staat onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de
Commissie en het secretariaat wordt gevoerd door de Commissie. Een vertegenwoordiger van de EIB neemt deel aan de werkzaamheden van het comité.

2.
De stemmen van de lidstaten in het EOF-comité worden
als volgt gewogen:
3.
Als de overeenkomstig lid 2 vastgestelde bijdragen afwijken van de werkelijke behoeften van het EOF gedurende
het desbetreffende boekjaar, dient de Commissie bij de Raad
voorstellen in tot wijziging van de omvang van de bijdragen,
met inachtneming van het in lid 2 bedoelde maximum. De Raad
neemt hierover met een overeenkomstig artikel 8 bepaalde
gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit.

Lidstaat

België

35

Bulgarije (*)

[1]

Tsjechië
Denemarken
Duitsland

4.
De verzoeken om een bijdrage mogen het in lid 2 bedoelde maximum niet overschrijden en het maximum mag niet
worden verhoogd, behalve wanneer de Raad hiertoe met een
overeenkomstig artikel 8 bepaalde gekwalificeerde meerderheid
van stemmen besluit in geval van speciale behoeften ten gevolge
van uitzonderlijke of niet voorziene omstandigheden zoals situaties na een crisis. De Commissie en de Raad zien er in dit geval
op toe dat de bijdragen overeenkomen met de verwachte
betalingen.

Stemmen EU-27

Estland

5
20
205
1

Griekenland

15

Spanje

79

Frankrijk
Ierland
Italië
Cyprus

196
9
129
1
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Lidstaat

Stemmen EU-27

Letland

1

Litouwen

1

Luxemburg

3

Hongarije

6

Malta

1
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3.
Het Comité van de investeringsfaciliteit besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. De stemmen worden
gewogen zoals bepaald in artikel 8, leden 2 en 3.

Artikel 10

49

Uitvoeringsbepalingen

Oostenrijk

24

Polen

13

Portugal

12

Roemenië (*)

[4]

1.
Onverminderd artikel 8 van dit akkoord en de stemregeling voor de lidstaten uit hoofde van dat artikel, blijven
alle relevante bepalingen van de artikelen 14 tot en met 30
van het intern akkoord voor het negende EOF van kracht totdat
de Raad een besluit neemt over een uitvoeringsverordening voor
het tiende EOF. Het besluit over deze uitvoeringsverordening wordt na overleg met de EIB met eenparigheid
van stemmen genomen en is gebaseerd op een voorstel van de
Commissie.

Nederland

Slovenië

2

Slowakije

2

Finland

15

Zweden

27

Verenigd Koninkrijk

148

Totaal EU-25

999

Totaal EU-27 (*)

[1 004]

(*) Geraamd aantal.

3.
Het EOF-comité spreekt zich uit met een gekwalificeerde
meerderheid van 720 stemmen op 999 stemmen, waarbij ten
minste 13 lidstaten vóór moeten stemmen. De blokkerende
minderheid bedraagt 280 stemmen.

4.
In geval van toetreding van een nieuwe staat tot de EU
kunnen de in lid 2 genoemde weging alsmede de in lid 3
vermelde gekwalificeerde meerderheid van stemmen bij eenparig
besluit van de Raad worden gewijzigd.

5.
De Raad stelt met eenparigheid van stemmen het
reglement van orde van het EOF-comité vast.

Artikel 9
Het Comité van de investeringsfaciliteit
1.
Onder auspiciën van de EIB wordt een comité (hierna „het
Comité van de investeringsfaciliteit” genoemd) ingesteld, dat is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten en een vertegenwoordiger van de Commissie. De EIB
draagt zorg voor het secretariaat en de ondersteunende dienstverlening van het comité. De voorzitter van het Comité voor de
investeringsfaciliteit wordt gekozen door en onder de leden van
het Comité van de investeringsfaciliteit.

2.
De Raad stelt met eenparigheid van stemmen het reglement van orde van het Comité van de investeringsfaciliteit vast.

De uitvoeringsverordening bevat passende wijzigingen en verbeteringen van de bestaande programmerings- en besluitvormingsprocedures, en harmoniseert zoveel mogelijk de communautaire
en EOF-procedures, inclusief wat betreft medefinancieringsaspecten. Voorts bevat de verordening specifieke beheersprocedures voor de vredesfaciliteit. Aangezien de financiële en technische steun voor de uitvoering van artikel 11, lid 6, de
artikelen 11 bis en 11 ter van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst zal worden gefinancierd uit andere specifieke instrumenten dan de voor de financiering van de ACS-EG-samenwerking bestemde instrumenten, moeten volgens deze bepalingen
ontwikkelde activiteiten op grond van vooraf gespecificeerde
begrotingsbeheersprocedures worden goedgekeurd.

2.
Vóór de inwerkingtreding van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst stelt de Raad met een overeenkomstig artikel 8
bepaalde gekwalificeerde meerderheid een financieel reglement
vast op basis van een voorstel van de Commissie en na advies
van de EIB inzake de voor haar relevante bepalingen, en van de
Rekenkamer.

3.
De in de leden 1 en 2 genoemde verordeningen voorzien
in de mogelijkheid om, wanneer opportuun, de uitvoeringstaken
te delegeren aan derden, die voldoende financiële garanties
bieden.

Artikel 11
Financiële uitvoering, boekhouding, controle en kwijting
1.
De Commissie draagt zorg voor de financiële uitvoering
van de middelen die zij beheert op basis van artikel 1, lid 8,
artikel 2, onder a), b) en c), artikel 3, lid 1, en artikel 6, en voor
de financiële uitvoering van de projecten en programma's overeenkomstig het in artikel 10, lid 2, bedoelde financieel reglement. De besluiten van de Commissie met betrekking tot de
terugvordering van te veel betaalde bedragen vormen executoriale titel, zoals bepaald in artikel 256 van het EG-Verdrag.
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2.
Namens de Gemeenschap beheert de EIB de investeringsfaciliteit en voert zij in dat kader verrichtingen uit, overeenkomstig het in artikel 10, lid 2, bedoelde financieel reglement. De
EIB handelt hierbij uit naam en voor risico van de Gemeenschap. Alle daaruit voortvloeiende rechten komen de lidstaten
toe, met name in de hoedanigheid van schuldeiser of eigenaar.
3.
De EIB draagt overeenkomstig haar statuten en beste
bankpraktijken zorg voor de financiële uitvoering van de verrichtingen in verband met de in artikel 4 bedoelde leningen uit
eigen middelen, in voorkomend geval gecombineerd met rentesubsidies uit de subsidiemiddelen van het EOF.

L 247/39

Artikel 12
Herzieningsclausule
Artikel 1, lid 3, en de artikelen van hoofdstuk II, met uitzondering van wijzigingen van artikel 8, kunnen door de Raad met
eenparigheid van stemmen en op voorstel van de Commissie
worden gewijzigd. De EIB sluit zich aan bij het voorstel van de
Commissie betreffende aangelegenheden die verband houden
met haar activiteiten en die van de investeringsfaciliteit.
Artikel 13
Ratificatie, inwerkingtreding en looptijd

4.
Voor elk boekjaar stelt de Commissie de rekeningen van
het EOF op, keurt deze goed en stuurt ze naar het Europees
Parlement, de Raad en de Rekenkamer.
5.
De in artikel 10 bedoelde gegevens worden door de Commissie ter beschikking van de Rekenkamer gehouden, zodat
deze de uit de middelen van het EOF verleende steun aan de
hand van de stukken kan controleren.
6.
De EIB doet jaarlijks aan de Commissie en de Raad haar
jaarverslag toekomen over de uitvoering van de verrichtingen
die zijn gefinancierd uit de door de EIB beheerde middelen van
het EOF.
7.
Overeenkomstig lid 9 oefent de Rekenkamer ten aanzien
van de verrichtingen van het EOF haar bevoegdheden op grond
van artikel 248 van het EG-Verdrag uit. De wijze waarop dit
geschiedt, wordt in het in artikel 10, lid 2, bedoelde financieel
reglement bepaald.
8.
Voor het financiële beheer van het EOF, met uitzondering
van door de EIB beheerde verrichtingen, wordt de Commissie
kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling
van de Raad, die daarover besluit met een overeenkomstig
artikel 8 bepaalde gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
9.
Voor de uit de middelen van het EOF gefinancierde verrichtingen die door de EIB worden beheerd gelden de controleen kwijtingsprocedures zoals die voor alle verrichtingen van de
EIB in haar statuten zijn vastgelegd.

1.
Dit akkoord wordt door elke lidstaat goedgekeurd overeenkomstig zijn eigen grondwettelijke voorschriften. De regering
van elke lidstaat stelt het secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie in kennis van de voltooiing van de procedures
die voor de inwerkingtreding van dit akkoord zijn vereist.
2.
Dit akkoord treedt in werking op de eerste dag van de
tweede maand volgende op de datum waarop de laatste lidstaat
kennis geeft van goedkeuring van dit akkoord.
3.
Dit akkoord wordt gesloten voor dezelfde duur als het in
bijlage I ter bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst vastgelegde financiële meerjarenkader. Onverminderd artikel 1, lid
4, blijft dit akkoord echter van kracht voor zover dit nodig is
voor de volledige uitvoering van alle uit hoofde van de ACS-EGpartnerschapsovereenkomst en het LGO-besluit en binnen het
genoemde financiële meerjarenkader gefinancierde verrichtingen.
Artikel 14
Authentieke talen
Dit akkoord, opgesteld in een exemplaar in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse,
de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese,
de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde
alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese
Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toezendt
aan de regering van elk der ondertekenende lidstaten.
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Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.
V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.
Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.
Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.
Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.
V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.
V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel
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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana
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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
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Għall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa
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Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN
HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
van 10 april 2006
betreffende de voorlopige toepassing van het Intern Akkoord houdende wijziging van het Intern
Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de
ACS-EG-partnerschapsovereenkomst
(2006/611/EG)
genoemd. Het akkoord houdende wijziging van het Intern Akkoord kan slechts in werking treden wanneer het
door elke lidstaat is goedgekeurd overeenkomstig zijn
grondwettelijke voorschriften.

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, IN HET KADER VAN
DE RAAD BIJEEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, ondertekend
te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000, hierna de „ACS-EGovereenkomst” genoemd, zoals gewijzigd bij de overeenkomst
ondertekend te Luxemburg op 25 juni 2005, hierna „de Overeenkomst tot wijziging van de ACS-EG-overeenkomst” genoemd,

Gezien de door de Commissie opgestelde ontwerptekst,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Op grond van artikel 95, lid 3, van de ACS-EG-overeenkomst heeft de ACS-EG-Raad van ministers op 25 juni
2005 Besluit nr. 5/2005 (1) vastgesteld inzake overgangsmaatregelen die van toepassing zijn van de datum van
ondertekening tot de datum van inwerkingtreding van de
herziene ACS-EG-partnerschapsovereenkomst.

Door de vaststelling van deze overgangsmaatregelen worden de meeste van de bepalingen van de Overeenkomst
houdende wijziging van de ACE-EG-overeenkomst vervroegd toegepast, met uitzondering van de bepalingen
die verband houden met de vrijgave en benutting van
de nieuwe financiële middelen.

(4)

Overeenkomstig artikel 2 van Besluit nr. 5/2005 van de
ACS-EG-Raad van ministers, zijn de lidstaten en de Gemeenschap, elk voor zich, verplicht de noodzakelijke
maatregelen voor de toepassing ervan te nemen.

(5)

Teneinde de procedures vast te stellen die de lidstaten
moeten volgen gedurende de periode dat de Overeenkomst houdende wijziging van de ACS-EG-overeenkomst
vervroegd wordt toegepast, dient derhalve te worden
voorzien in voorlopige toepassing van het Akkoord
houdende wijzing van het Intern Akkoord,

BESLUITEN:

Artikel 1
De bepalingen van het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader
van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord
van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor
de uitvoering van de herziene ACS-EG-partnerschapsovereenkomst worden met ingang van 25 juni 2005 voorlopig toegepast.

De tekst van het gewijzigd Intern Akkoord is aan dit besluit
gehecht.

Artikel 2
(3)

De vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hebben
overeenstemming bereikt over een Intern Akkoord houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-overeenkomst, hierna „de Overeenkomst houdende wijziging van het Intern Akkoord”

(1) PB L 287 van 28.10.2005, blz. 1.

Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de overgangsmaatregelen voor de vervroegde toepassing van de Overeenkomst houdende wijziging van de ACS-EG-overeenkomst.

Het blijft van kracht tot de inwerkingtreding van het akkoord
houdende wijziging van het Intern Akkoord.
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Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 10 april 2006.
Namens de regeringen van de lidstaaten
De voorzitster
U. PLASSNIK
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INTERN AKKOORD
tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen,
houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en
procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, IN
HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
GELET OP het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
GELET OP de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000, hierna de
„ACS-EG-overeenkomst” genoemd,
GEZIEN de door de Commissie opgestelde ontwerptekst,
OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:
(1)

Bij besluit van 27 april 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de
ACS-staten tot wijziging van de ACS-EG-overeenkomst. Deze onderhandelingen zijn afgesloten te Brussel
op 23 februari 2005. De Overeenkomst houdende wijziging van de ACS-EG-overeenkomst is ondertekend te
Luxemburg op 25 juni 2005.

(2)

In verband hiermee dient het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de lidstaten, in het kader
van de Raad bijeen, van 18 september 2000, inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de
ACS-EG-partnerschapsovereenkomst (1), hierna „het Intern Akkoord genoemd”, te worden gewijzigd.

(3)

De bij het Intern Akkoord ingestelde procedure moet worden gewijzigd om rekening te houden met de
wijzigingen die zijn aangebracht in de artikelen 96 en 97 van de Overeenkomst houdende wijziging van de
ACS-EG-overeenkomst. Deze procedure moet voorts worden gewijzigd in verband met het nieuwe artikel 11 ter.
Het eerste lid van dit artikel betreft een essentieel element van de Overeenkomst houdende herziening van
de ACS-EG-overeenkomst,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1
Het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van
18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de
uitvoering van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst wordt als
volgt gewijzigd.

Indien de voorgenomen maatregelen betrekking hebben op
gebieden die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen,
kan de Raad tevens een besluit nemen op initiatief van een
lidstaat.”.

2) Artikel 9 wordt vervangen door:
1) Artikel 3 wordt vervangen door:
„Artikel 9
„Artikel 3
Het standpunt dat de lidstaten innemen ten aanzien van de
uitvoering van de artikelen 11 ter, 96 en 97 van de ACS-EGovereenkomst, wanneer hiermee aangelegenheden die onder
hun bevoegdheid vallen gemoeid zijn, wordt vastgesteld door
de Raad overeenkomstig de in de bijlage opgenomen
procedure.
(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 376.

Dit akkoord, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse,
de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense,
de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal,
zijnde de twintig teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de
Raad, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doet
toekomen aan de regeringen van elk van de ondertekenende
staten.”.

NL

9.9.2006

Publicatieblad van de Europese Unie

3) De bijlage wordt vervangen door:
„BIJLAGE

1) De Gemeenschap en haar lidstaten benutten, behalve in bijzonder spoedeisende gevallen, alle mogelijkheden voor politieke dialoog met een ACSstaat die artikel 8 van de ACS-EG-overeenkomst
biedt, alvorens het in artikel 96 van de ACS-EGovereenkomst bedoelde overleg wordt geopend. De
dialoog op grond van artikel 8 wordt op systematische en geformaliseerde wijze gevoerd overeenkomstig de modaliteiten van artikel 2 van bijlage
VII bij de ACS-EG-overeenkomst. Ten aanzien van
de dialoog op nationaal, regionaal en subregionaal
niveau wordt de paritaire parlementaire vergadering, wanneer die daarbij is betrokken, vertegenwoordigd door de fungerende medevoorzitters of
een door hen aangewezen persoon.
2) Indien de Raad, nadat alle mogelijkheden voor een
dialoog op grond van artikel 8 van de ACS-EGovereenkomst zijn benut, op initiatief van de Commissie of een lidstaat oordeelt dat een ACS-staat
niet heeft voldaan aan een van zijn verplichtingen
betreffende een der essentiële elementen bedoeld in
artikel 9 of 11 ter van de ACS-EG-overeenkomst,
alsmede in ernstige gevallen van corruptie, wordt
de desbetreffende ACS-staat uitgenodigd tot overleg overeenkomstig de artikelen 11 ter, 96 of 97
van de ACS-EG-overeenkomst, tenzij er sprake is
van een bijzonder dringend geval.
De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen.
Bij dit overleg wordt de Gemeenschap vertegenwoordigd door het voorzitterschap van de Raad
en de Commissie en wordt gestreefd naar een gelijk niveau van vertegenwoordiging. Het overleg
wordt geconcentreerd op de maatregelen die door
de betrokken partij dienen te worden genomen en
vindt plaats overeenkomstig de modaliteiten van
bijlage VII van de ACS-EG-overeenkomst.
3) Indien bij het verstrijken van de termijnen voor het
overleg bedoeld in de artikelen 11 ter, 96 of 97
van de ACS-EG-overeenkomst ondanks alle inspanningen geen oplossing is gevonden, alsook onmiddellijk in bijzonder dringende gevallen of bij weigering om overleg te voeren, kan de Raad op grond
van die artikelen op voorstel van de Commissie
met gekwalificeerde meerderheid besluiten passende maatregelen te nemen, met inbegrip van gedeeltelijke opschorting. In geval van volledige op-
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schorting van de toepassing van de ACS-EG-overeenkomst ten aanzien van de betrokken ACS-staat,
dient de Raad te besluiten met eenparigheid van
stemmen.

Deze maatregelen blijven van kracht tot de Raad
door middel van de procedure bedoeld in de eerste
alinea een besluit heeft genomen tot wijziging of
tot intrekking van de eerder genomen maatregelen,
dan wel in voorkomend geval gedurende de periode die in het besluit is vermeld.

Met dit doel evalueert de Raad de bovengenoemde
maatregelen regelmatig, in ieder geval iedere zes
maanden.

Vóór de aldus vastgestelde maatregelen in werking
treden, stelt de voorzitter van de Raad de betrokken ACS-staat en de ACS-EG-Raad van ministers
ervan in kennis.

Het besluit van de Raad wordt bekendgemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Unie. Indien de
maatregelen met onmiddellijke ingang worden
vastgesteld, wordt bij de kennisgeving daarvan
aan de ACS-staat en de ACS-EG-Raad van ministers een uitnodiging om in overleg te treden gevoegd.

4) Het Europees Parlement wordt onmiddellijk volledig op de hoogte gebracht van elk besluit krachtens punt 2 of punt 3 van deze bijlage.”.

Artikel 2
Dit gewijzigde akkoord wordt door elke lidstaat goedgekeurd
overeenkomstig zijn eigen grondwettelijke voorschriften. De regering van elke lidstaat stelt het secretariaat-generaal van de
Raad in kennis van de voltooiing van de procedures die voor
de inwerkingtreding van dit akkoord zijn vereist.

Indien aan het bepaalde in de eerste alinea is voldaan, treedt dit
gewijzigde akkoord in werking op dezelfde datum als de herziene ACS-EG-overeenkomst (1). Dit akkoord heeft dezelfde
geldigheidsduur als de herziene ACS-EG-overeenkomst.

(1) De datum van inwerkingtreding van de gewijzigde overeenkomst zal
door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.
V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.
Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.
Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.
V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.
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Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region BrüsselHauptstadt.

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel
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Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről
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Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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