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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 247/2008 VAN DE RAAD
van 17 maart 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten
(Integrale-GMO-verordening)
wordt gehandhaafd tot het einde van het verkoopseizoen
2008/2009, dient de verwerkingssteun voor lange vlasvezels voor dat bijkomende verkoopseizoen te worden
gehandhaafd op het niveau dat tot dusver bij Verordening (EG) nr. 1673/2000 was vastgesteld voor de periode
tot het einde van het verkoopseizoen 2007/2008.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,
(3)

Om de productie van korte vlasvezels en van hennepvezels van een hoge kwaliteit te stimuleren wordt de steun
verleend voor vezels met een gehalte aan onzuiverheden
en scheven van maximaal 7,5 %. De lidstaten kunnen
evenwel van deze grenswaarde afwijken en verwerkingssteun verlenen voor korte vlasvezels met een gehalte aan
onzuiverheden en scheven van 7,5 tot 15 % en voor
hennepvezels met een gehalte aan onzuiverheden en
scheven van 7,5 tot 25 %. Aangezien slechts tot het
einde van het verkoopseizoen 2007/2008 van deze afwijkingsregeling gebruik kan worden gemaakt, moet de
mogelijkheid aan de lidstaten worden geboden om ook
tijdens het daaropvolgende verkoopseizoen van die
grenswaarde af te wijken.

(4)

Aangezien zich nieuwe afzetmarkten hebben ontwikkeld,
moet voor de grondstoffenvoorziening een minimumniveau worden gegarandeerd. Om bijgevolg in elke lidstaat
redelijke productieniveaus te blijven garanderen moet de
periode waarin de gegarandeerde nationale hoeveelheden
van toepassing zijn, worden verlengd.

(5)

Met het oog op de voortzetting van de traditionele vlasproductie in bepaalde gebieden in Nederland, België en
Frankrijk wordt aanvullende steun verleend. Om de landbouwbedrijven de kans te geven hun structuur geleidelijk
aan de nieuwe marktvoorwaarden aan te passen moet
deze overgangssteunregeling worden verlengd tot het
einde van het verkoopseizoen 2008/2009.

(6)

Verordening (EG) nr. 1234/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

De verwerkingssteun voor korte vlasvezels en voor hennepvezels met een gehalte aan onzuiverheden en scheven
van maximaal 7,5 % is van toepassing tot het einde van
het verkoopseizoen 2007/2008. Om rekening te houden
met de gunstige markttendensen voor deze soorten vezels in het kader van de huidige steunregeling en om bij
te dragen tot de consolidatie van innovatieve producten
en de afzetmarkten ervoor, dient de looptijd van deze
steunregeling tot het einde van het verkoopseizoen
2008/2009 te worden verlengd.

Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli
2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector vezelvlas en -hennep (1) voorzag
in de toename van de verwerkingssteun voor lange vlasvezels vanaf het verkoopseizoen 2008/2009. Verordening (EG) nr. 1673/2000 is, met ingang van het verkoopseizoen 2008/2009, vervangen door Verordening
(EG) nr. 1234/2007 van de Raad. De bepalingen van
Verordening (EG) nr. 1234/2007 zijn opgesteld in het
licht van de bepalingen van Verordening (EG) nr.
1673/2000 zoals die vanaf dat verkoopseizoen van toepassing zouden zijn geweest, en zodoende werd de steun
vastgesteld op het in de laatstgenoemde verordening bepaalde niveau. Nu de verwerkingssteun voor korte vezels

(1) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 16. Verordening ingetrokken bĳ Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).
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De lidstaat kan evenwel, op grond van de traditionele afzet,
ook de volgende steun toekennen:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt als volgt gewijzigd:
1. De titel van deel II, titel I, hoofdstuk IV, sectie I, subsectie II,
wordt vervangen door:
„Subsectie II
Vezelvlas en -hennep”.

a) voor korte vlasvezels met een gehalte aan onzuiverheden
en scheven van 7,5 tot 15 %,

b) voor hennepvezels met een gehalte aan onzuiverheden en
scheven van 7,5 tot 25 %.

In de in de tweede alinea bedoelde gevallen kent de lidstaat
de steun toe voor een hoeveelheid die op basis van 7,5 %
onzuiverheden en scheven ten hoogste gelĳk is aan de geproduceerde hoeveelheid.”.

2. Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door de volgende alinea’s:
„1.
De steun voor de verwerking van stro van lang
vezelvlas wordt aan de erkende eerste verwerker toegekend op basis van de hoeveelheid vezels die daadwerkelĳk
is verkregen uit het stro waarvoor met een landbouwer
een aankoop-verkoopcontract is gesloten.
Tijdens het verkoopseizoen 2008/2009 wordt onder dezelfde voorwaarden ook steun verleend voor de verwerking van stro van kort vezelvlas en van vezelhennep.”;

4. Artikel 94 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

„1.
Voor lange vlasvezels waarvoor steun kan worden
verleend, wordt een gegarandeerde maximumhoeveelheid
van 80 878 t per verkoopseizoen vastgesteld. Die hoeveelheid wordt overeenkomstig punt A.I van bijlage XI in
de vorm van gegarandeerde nationale hoeveelheden over
bepaalde lidstaten verdeeld.”;

b) lid 2 wordt vervangen door:
b) na lid 1 wordt het volgende lid ingevoegd:
„2.
Voor de toepassing van deze subsectie wordt onder
„erkende eerste verwerker” verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon dan wel de groepering van natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de
groepering of haar leden volgens het nationale recht, die
is erkend door de bevoegde autoriteit van de lidstaat op
het grondgebied waarvan de inrichtingen voor de productie van vlas- of hennepvezels zich bevinden.”.

„1 bis.
Voor korte vlasvezels en voor hennepvezels
waarvoor steun kan worden verleend, wordt voor het
verkoopseizoen 2008/2009 een gegarandeerde maximumhoeveelheid van 147 265 t vastgesteld. Die hoeveelheid wordt overeenkomstig punt A.II van bijlage XI in de
vorm van gegarandeerde nationale hoeveelheden over bepaalde lidstaten verdeeld.”;

3. In artikel 92 wordt lid 1 vervangen door:
c) het volgende lid wordt toegevoegd:
„1.
Het bedrag van de bij artikel 91 ingestelde verwerkingssteun wordt als volgt vastgesteld:
a) voor lange vlasvezels:
— 160 EUR per
2008/2009,

ton

— 200 EUR per
2009/2010;

ton

voor

vanaf

het

het

„3.
Elke lidstaat mag een deel van zijn in lid 1 bedoelde gegarandeerde nationale hoeveelheid overdragen
naar zijn in lid 1 bis bedoelde gegarandeerde nationale
hoeveelheid en omgekeerd.

verkoopseizoen

verkoopseizoen

b) voor korte vlasvezels en voor hennepvezels met maximaal 7,5 % onzuiverheden en scheven: 90 EUR per ton
voor het verkoopseizoen 2008/2009.

Bij de in de eerste alinea bedoelde overdrachten telt 1 t
lange vlasvezels voor 2,2 t korte vlasvezels en hennepvezels.

De verwerkingssteun wordt uitgekeerd voor maximaal de
respectievelijk in lid 1 en lid 1 bis bedoelde hoeveelheden,
aangepast overeenkomstig de eerste twee alinea’s van dit
lid.”.
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De aanvullende steun bedraagt 120 EUR per hectare in gebied I en 50 EUR per hectare in gebied II.”.

„Artikel 94 bis
Aanvullende steun
Tijdens het verkoopseizoen 2008/2009 wordt aan de erkende eerste verwerker aanvullende steun toegekend voor
de oppervlakten vlas in de gebieden I en II als omschreven
in punt A.III van bijlage XI, ten aanzien waarvan voor de
productie van stro:
a) een aankoop-verkoopcontract of een verbintenis is aangegaan als bedoeld in artikel 91, lid 1, en
b) steun voor de verwerking tot lange vezels wordt verleend.

6. Bijlage XI wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de
onderhavige verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2008.

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

Gedaan te Brussel, 17 maart 2008.
Voor de Raad
De voorzitter
I. JARC
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L 76/4

Publicatieblad van de Europese Unie

19.3.2008

BIJLAGE
Punt A van bijlage XI wordt vervangen door:

„A.I. Verdeling over de lidstaten van de in artikel 94, lid 1, bedoelde gegarandeerde maximumhoeveelheid voor lange
vlasvezels

België

13 800

Bulgarije

13

Tsjechië

1 923

Duitsland

300

Estland

30

Spanje
Frankrijk

50
55 800

Letland

360

Litouwen

2 263

Nederland

4 800

Oostenrijk

150

Polen

924

Portugal

50

Roemenië

42

Slowakije

A.II.

73

Finland

200

Zweden

50

Verenigd Koninkrijk

50

Verdeling over de lidstaten, voor het verkoopseizoen 2008/2009, van de in artikel 94, lid 1 bis, bedoelde
gegarandeerde maximumhoeveelheid voor korte vlasvezels en voor hennepvezels

De in artikel 94, lid 1 bis, bedoelde hoeveelheid wordt verdeeld in de vorm van:

a) gegarandeerde nationale hoeveelheden voor de volgende lidstaten:

België
Bulgarije
Tsjechië
Duitsland

10 350
48
2 866
12 800

Estland

42

Spanje

20 000

Frankrijk

61 350

Letland

1 313

Litouwen

3 463

Hongarije (*)

2 061

Nederland

5 550

Oostenrijk

2 500

Polen
Portugal
Roemenië

462
1 750
921
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Slowakije
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Finland

2 250

Zweden

2 250

Verenigd Koninkrijk

12 100

(*) De gegarandeerde maximumhoeveelheid voor Hongarije heeft alleen betrekking op hennepvezels.

b) 5 000 t voor het verkoopseizoen 2008/2009 in gegarandeerde nationale hoeveelheden te verdelen tussen
Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Luxemburg. Die verdeling wordt vastgesteld aan de hand van de
oppervlakten waarvoor een contract of verbintenis als bedoeld in artikel 91, lid 1, is aangegaan.
A.III. Gebieden als bedoeld in artikel 94 bis die voor steun in aanmerking komen
Gebied I
1. Het grondgebied van Nederland,
2. De volgende Belgische gemeenten: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan,
De Panne, Diksmuide (met uitzondering van Vladslo en Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, LoReninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (alleen Meerdonk), Sint-Laureins,
Veurne en Zuienkerke.
Gebied II
1. De niet onder gebied I genoemde Belgische gebieden.
2. De volgende Franse gebieden:
— het departement Nord,
— de arrondissementen Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer en het kanton Marquise in het departement
Pas-de-Calais,
— de arrondissementen Saint-Quentin en Vervins in het departement Aisne,
— het arrondissement Charleville-Mézières in het departement Ardennes.”.
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VERORDENING (EG) Nr. 248/2008 VAN DE RAAD
van 17 maart 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wat de nationale melkquota betreft
in te dienen, op grond waarvan eventuele redenen voor
de toewijzing van aanvullende quota zullen worden beoordeeld.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 37,
(4)

In dit inmiddels opgestelde verslag wordt geconcludeerd
dat de huidige en de voor de periode tot 2014 verwachte
situatie op de interne en de wereldmarkt een aanvullende
quotaverhoging met 2 % rechtvaardigen om de Gemeenschap in staat te stellen aan de stijgende marktvraag naar
zuivelproducten te voldoen.

(5)

Daarom dienen de in bijlage IX bij Verordening (EG) nr.
1234/2007 voor alle lidstaten vastgestelde quota met
ingang van 1 april 2008 met 2 % te worden verhoogd.

(6)

Verordening (EG) nr. 1234/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

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

(2)

(3)

In bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke
bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1) zijn in het kader van de
melkquotaregeling ter beperking van de productie de nationale melkquota vastgesteld voor de zeven tijdvakken
van twaalf maanden, te beginnen op 1 april 2008.
Krachtens artikel 66, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 worden deze quota vastgesteld onverminderd
een eventuele herziening in het licht van de algemene
marktsituatie en van bijzondere omstandigheden in bepaalde lidstaten.
De Raad heeft de Commissie verzocht, om, zodra de
hervorming van de gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten volledig
is doorgevoerd, een verslag over de marktvooruitzichten

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Punt 1 van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007
wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige
verordening.
Artikel 2
Deze richtlijn treedt in werking op de 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, 17 maart 2008.
Voor de Raad
De voorzitter
I. JARC

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
„1. Nationale quota
Lidstaat

België

Hoeveelheid (in ton)

3 427 288,740

Bulgarije

998 580,000

Tsjechië

2 792 689,620

Denemarken

4 612 619,520

Duitsland

28 847 420,391

Estland

659 295,360

Ierland

5 503 679,280

Griekenland
Spanje

836 923,260
6 239 289,000

Frankrijk

25 091 321,700

Italië

10 740 661,200

Cyprus

148 104,000

Letland

743 220,960

Litouwen
Luxemburg
Hongarije
Malta

1 738 935,780
278 545,680
2 029 861,200
49 671,960

Nederland

11 465 630,280

Oostenrijk

2 847 478,469

Polen

9 567 745,860

Portugal

1 987 521,000

Roemenië

3 118 140,000

Slovenië

588 170,760

Slowakije

1 061 603,760

Finland

2 491 930,710

Zweden

3 419 595,900

Verenigd Koninkrijk

15 125 168,940”
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VERORDENING (EG) Nr. 249/2008 VAN DE RAAD
van 17 maart 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1425/2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht
op de invoer van bepaalde kunststof zakken uit de Volksrepubliek China en Thailand
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

De gegevens waarover de Commissie de beschikking
kreeg, leken erop te duiden dat de onderneming voortaan
op marktvoorwaarden opereerde; dit werd aangetoond
met het argument dat de onderneming nu aan de criteria
van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening
voldeed. Verder beweerde de onderneming dat haar verkooppatroon, zowel wat de hoeveelheden als wat de bestemming betreft, en de geïnstalleerde capaciteit blijvend
waren gewijzigd sinds de periode op basis waarvan de
oorspronkelijke maatregelen waren vastgesteld. Bovendien voerde zij aan dat een vergelijking van de normale
waarde op basis van haar eigen kosten en prijzen en haar
prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap zou leiden tot
een dumpingmarge beduidend onder die van de huidige
maatregelen, waarvoor zij voorlopig bewijsmateriaal
leverde.

(5)

Daarom hoeven de maatregelen volgens de onderneming
niet meer op het huidige niveau te worden gehandhaafd
om de gevolgen van dumping te neutraliseren, daar dit
niveau gebaseerd is op de eerder vastgestelde dumpingmarge.

(6)

Daar de Commissie na overleg met het Raadgevend Comité tot de conclusie was gekomen dat er voldoende
bewijsmateriaal was aangedragen om een gedeeltelijk tussentijds nieuwe onderzoek te openen, publiceerde zij een
bericht van inleiding (3) en begon zij een onderzoek dat
beperkt was tot het aspect dumping.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van
22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de
Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name
op artikel 9 en artikel 11, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1425/2006 van de Raad van
25 september 2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde kunststof zakken uit de
Volksrepubliek China en Thailand en tot staking van de procedure betreffende de invoer van bepaalde kunststof zakken uit
Maleisië (2),
Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
1. BESTAANDE MAATREGELEN
(1)

Na een onderzoek („het oorspronkelijke onderzoek”)
heeft de Raad bij Verordening (EG) nr. 1425/2006 een
definitief antidumpingrecht ingesteld op bepaalde kunststof zakken van oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China.
1.1. Opening van een tussentijds nieuw onderzoek

(2)

(3)

Op initiatief van de Commissie werd een gedeeltelijk
tussentijds nieuw onderzoek van bovengenoemde verordening geopend ten behoeve van Xinhui Alida Polythene
Limited („Xinhui Alida” of „de onderneming”), een Chinese producent/exporteur op wie de antidumpingmaatregelen van toepassing zijn. De Commissie heeft het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek geopend op
basis van door de onderneming verstrekt voorlopig
bewijsmateriaal.
Dit nieuwe onderzoek werd geopend op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening. In het bewijsmateriaal dat de Commissie van Xinhui Alida ontving,
voerde de onderneming aan dat in haar geval de omstandigheden op basis waarvan de maatregelen waren vastgesteld, gewijzigd waren en dat deze veranderingen van
blijvende aard waren.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2117/2005 (PB L 340 van 23.12.2005,
blz. 17).
(2) PB L 270 van 29.9.2006, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1356/2007 (PB L 304 van 22.11.2007, blz. 5).

1.2. Bij het onderzoek betrokken partijen
(7)

De Commissie heeft Xinhui Alida en zijn verbonden ondernemingen, alsmede de vertegenwoordigers van het
land van uitvoer, officieel in kennis gesteld van de opening van het nieuwe onderzoek. De belanghebbenden
werden in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en konden een verzoek indienen
om te worden gehoord.

(8)

De Commissie zond ook vragenlijsten naar de indiener
van het verzoek en de met hem verbonden ondernemingen; zij ontving de antwoorden binnen de vastgestelde
termijn. De Commissie heeft alle gegevens die zij voor de
vaststelling van dumping en de behandeling als marktgerichte onderneming nodig achtte, verzameld en gecontroleerd en zij heeft een controlebezoek gebracht aan de
volgende ondernemingen:
— Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, China;
— Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong;

(3) PB C 54 van 9.3.2007, blz. 5.
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— er zijn geen verstoringen van betekenis die nog voortvloeien uit het vroegere systeem zonder markteconomie;

— British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees,
Verenigd Koninkrijk;
— Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom,
Thailand;

— faillissements- en eigendomswetten bieden rechtszekerheid en stabiliteit;

— Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok,
Thailand;
— Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok,
Thailand.

— munteenheden worden tegen de marktkoers omgerekend.

(13)

De diensten van de Commissie kwamen tot de conclusie
dat Xinhui Alida had aangetoond dat het aan de vijf
criteria van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening voldeed en stelden daarom voor om de onderneming een BMO toe te staan.

(14)

Xinhui Alida en de bedrijfstak van de Gemeenschap
werden in de gelegenheid gesteld commentaar op deze
bevindingen te geven.

(15)

De bedrijfstak van de Gemeenschap vocht de toekenning
van de BMO aan Xinhui Alida aan met het argument dat
het bestuur van de onderneming onduidelijk was en dat
de onderneming bepaalde documenten die nodig waren
om aan te tonen dat zij voor een BMO in aanmerking
kwam, vernietigd had.

(16)

Volgens de statuten van de onderneming worden directeuren door de aandeelhouders in verhouding tot de omvang van hun aandelenpakket benoemd; momenteel benoemen de twee aandeelhouders echter hetzelfde aantal
directeuren, ook al hebben zij niet evenveel aandelen. Dit
betekent echter niet dat het bestuur van de onderneming
onduidelijk is. De grotere aandeelhouder heeft een meerderheidsbelang in de kleinere, zodat de samenstelling van
de raad van bestuur in overeenstemming is met de feitelijke eigendom van Xinhui Alida.

(17)

Bovendien werd aangevoerd dat de onderneming geen
originele bankafschriften kon tonen voor de eerste kapitaalinleg, de betaling van het landgebruiksrecht en de
betaling aan de staat voor zijn aandelen toen de onderneming volledig geprivatiseerd werd, aangezien het geen
ondernemingsbeleid is documenten langer dan zeven
jaar te bewaren. De onderneming kon echter wel gecontroleerd bewijsmateriaal over deze transacties overleggen
en gezien de tijd die was verstreken, werd het niet buitengewoon gevonden dat de originele bankafschriften
ontbraken.

(18)

Deze argumenten werden onderzocht, maar omdat er
geen bewijs werd verstrekt op grond waarvan de Commissie haar besluit de onderneming een BMO toe te
kennen, zou moeten veranderen, werden de argumenten
van de bedrijfstak van de Gemeenschap verworpen.

1.3. Nieuw onderzoektijdvak
(9)
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Het dumpingonderzoek had betrekking op de periode
van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 („het nieuwe
onderzoektijdvak”).

2. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT
2.1. Betrokken product
(10)

Het betrokken product is voor dit nieuwe onderzoek
hetzelfde als voor het oorspronkelijke onderzoek, namelijk kunststof zakken met een gehalte aan polyethyleen
van minimaal 20 gewichtspercenten en met een dikte
van niet meer dan 100 μm, van oorsprong uit de VRC
en thans ingedeeld onder de GN-codes ex 3923 21 00,
ex 3923 29 10
en
ex 3923 29 90
(Taric-codes
3923 21 00 20, 3923 29 10 20 en 3923 29 90 20).
2.2. Soortgelijk product

(11)

Bij dit nieuwe onderzoek is gebleken dat Xinhui Alida
zijn product niet op de Chinese binnenlandse markt
verkoopt, zodat geen soortgelijk product werd
geproduceerd.

3. BEHANDELING

ALS

MARKTGERICHTE

ONDER-

NEMING („BMO”)
(12)

Bij alle antidumpingonderzoeken betreffende invoer van
oorsprong uit de VRC moet de normale waarde voor
producenten/exporteurs van wie wordt vastgesteld dat
zij aan de criteria van artikel 2, lid 7, onder c), beantwoorden, worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2,
leden 1 tot en met 6, van de basisverordening. Gemakshalve worden deze criteria hieronder kort samengevat:
— besluiten van ondernemingen en de door hen gemaakte kosten zijn een reactie op marktomstandigheden, zonder staatsinmenging van betekenis;
— de boekhouding wordt door een onafhankelijke instantie in overeenstemming met de internationale
standaarden voor jaarrekeningen gecontroleerd en bestrijkt alle terreinen;
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Venture Hongkong, dat deels eigendom is van Horneman
Chemplas en verder van British Polythene Industries plc
(BPI). Dit argument werd ook verworpen. Ten eerste zijn
Horneman Chemplas en Xinhui Alida wel verbonden
partijen, maar vastgesteld werd dat de door Horneman
Chemplas aan Xinhui Alida in rekening gebrachte prijs
een redelijke marktprijs was, inclusief een kleine handelsmarge voor Horneman op de prijs waartegen het de
goederen had gekocht, zodat zijn kosten gedekt waren.
Bovendien werden de bedragen niet direct door Horneman aan Xinhua Alida terugbetaald in de vorm van bijvoorbeeld een volumekorting of een creditnota, maar aan
Venture Hongkong, dat de bedragen aan Xinhua Alida
overmaakte als kapitaalinjectie(s) en andere betalingen.
Derhalve kunnen deze bedragen niet als normale door
een verkoper aan een koper gegeven korting op de prijs
worden aangemerkt.

Het Raadgevend Comité werd geraadpleegd en de direct
betrokken partijen werden dienovereenkomstig ingelicht.
De belangrijkste argumenten van de bedrijfstak van de
Gemeenschap werden hierboven al behandeld.
4. DUMPING
4.1. Normale waarde
4.1.1. Methode voor de vaststelling van de normale waarde

(20)

In overeenstemming met artikel 2, lid 2, van de basisverordening werd eerst onderzocht of de binnenlandse
verkoop van het soortgelijke product door de producent/exporteur aan onafhankelijke afnemers representatief
was, d.w.z. of de totale op de binnenlandse markt verkochte hoeveelheid ten minste 5 % van de totale naar de
Gemeenschap uitgevoerde hoeveelheid bedroeg. Aangezien Xinhua Alida gedurende het nieuwe onderzoektijdvak geen binnenlandse verkoop had, werd de normale
waarde van de onderneming berekend overeenkomstig
artikel 2, lid 3.
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(25)

De gegevens betreffende de VAA-kosten en de gewogen
gemiddelde winst werden ontleend aan de vragenlijsten
die de Commissie van ondernemingen in het referentieland ontving.

4.1.2. Vaststelling van de normale waarde
(21)

(22)

(23)

(24)

Bij ontstentenis van binnenlandse verkopen werd de normale waarde berekend op basis van artikel 2, lid 3, van
de basisverordening door de verkoopkosten, algemene
kosten en administratieve kosten (VAA-kosten) en de gewogen gemiddelde winst op te tellen bij de gemiddelde
productiekosten van Xinhua Alida tijdens het nieuwe onderzoektijdvak.
Xinhua Alida voerde aan dat zijn productiekosten gecorrigeerd moesten worden om rekening te houden met het
verschil in het afschrijvingsbeleid tussen Xinhua Alida en
het moederbedrijf in het Verenigd Koninkrijk, British Polythene Industries plc („BPI”), omdat de rekeningen van
beide ondernemingen geconsolideerd worden. Xinhua
Alida verstrekte bewijsmateriaal om aan te tonen dat
BPI de afschrijving van zijn activa corrigeerde als onderdeel van het consolidatieproces, en voerde tevens aan dat
de afschrijvingspercentages in China wettelijk zijn vastgesteld, zodat de onderneming zijn afschrijvingsbeleid niet
kan bijstellen.
Dit argument werd verworpen, enerzijds omdat de Chinese wet in 2001 werd gewijzigd en niet langer het
afschrijvingspercentage vastlegt, en anderzijds omdat het
bij de productiekosten van Xinhua Alida tijdens het
nieuwe onderzoektijdvak gaat om de kosten overeenkomstig de gecontroleerde rekeningen van de onderneming en niet om kosten die zijn gecorrigeerd om in het
Verenigd Koninkrijk een consolidatie mogelijk te maken.
Bovendien werd bij het onderzoek van de activa vastgesteld dat deze na tien jaar doorgaans nog in gebruik
waren.
Xinhua Alida voerde ook nog aan dat de kosten van de
grondstoffen gecorrigeerd moesten worden om rekening
te houden met het feit dat een deel van het bedrag dat
het aan zijn leverancier, Horneman Chemplas (Far East)
Limited, betaalde, in feite werd betaald aan zijn holding

4.1.3. Referentieland
(26)

In overeenstemming met artikel 2, lid 6, onder c), van de
basisverordening werd wegens het ontbreken van binnenlandse verkopen voor de berekening van de normale
waarde voor Xinhua Alida gebruikgemaakt van de gegevens voor een referentieland. In het bericht van inleiding
werd Maleisië als referentieland genoemd, maar er waren
daar geen ondernemingen die aan het onderzoek wilden
meewerken. Wel verleenden drie ondernemingen in Thailand met binnenlandse verkopen hun medewerking. De
gewogen gemiddelde VAA-kosten en winst werden berekend op basis van door deze ondernemingen verstrekte
gegevens die ter plaatse zijn gecontroleerd.

4.2. Uitvoerprijs
(27)

Voor zover Xinhua Alida het betrokken product rechtstreeks naar onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap
uitvoerde, werd de uitvoerprijs, overeenkomstig artikel 2,
lid 8, van de basisverordening, berekend op grond van de
gedurende het nieuwe onderzoektijdvak werkelijk betaalde of te betalen prijs voor het betrokken product.

(28)

Het grootste deel van de verkoop van Xinhua Alida ging
evenwel hetzij naar zijn verbonden onderneming in
Hongkong, Horneman Chemplas, hetzij naar zijn verbonden onderneming in het Verenigd Koninkrijk, BPI, die het
product doorverkochten aan de uiteindelijke afnemers in
de Gemeenschap. Voor deze uitvoer naar de Gemeenschap werd de uitvoerprijs vastgesteld op basis van artikel 2, lid 9, van de basisverordening, namelijk door gebruik te maken van de wederverkoopprijzen die de eerste
onafhankelijke afnemer in de Gemeenschap tijdens het
nieuwe onderzoektijdvak werkelijk aan de verbonden onderneming betaalde of moest betalen, gecorrigeerd voor
alle kosten tussen de invoer en de wederverkoop en voor
de winst.
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4.3. Vergelijking
(29)

(30)

De vergelijking tussen de normale waarde en de uitvoerprijs geschiedde op basis van de prijs af fabriek en in
hetzelfde handelsstadium. Om te zorgen voor een billijke
vergelijking werd overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de
basisverordening rekening gehouden met verschillen in
factoren waarvan werd aangetoond dat zij van invloed
waren op de prijzen en de vergelijkbaarheid daarvan. Op
grond hiervan werden in voorkomend geval correcties
verricht voor verschillen in kortingen, rabatten, commissies, vervoerskosten, verzekering, kosten van op- en overslag, verpakking, kredietkosten, bankkosten en invoerrechten, waar die gerechtvaardigd waren.

Aangezien de verbonden importeur in het Verenigd Koninkrijk functies vervult die vergelijkbaar zijn met die van
een commissionair, werd op de uitvoerprijs een correctie
voor een commissie toegepast overeenkomstig artikel 2,
lid 10, onder i), van de basisverordening. De hoogte van
de commissie werd berekend op basis van rechtstreeks
bewijsmateriaal voor het bestaan van een handelsmarge
en verkoopkosten die verband houden met dergelijke
functies.

gedurende het nieuwe onderzoektijdvak hadden. Gezien
het beleid van de moederonderneming inzake de verrekenprijzen tussen Xinhua Alida en haar zelf, is duidelijk
dat de verrekenprijs in de tweede helft van 2006 stabiel
bleef hoewel de prijs van de grondstoffen aanzienlijk
steeg. BPI heeft ook aangetoond dat zijn wederverkoopprijzen in de tweede helft van 2006 stabiel bleven, waaruit duidelijk blijkt dat de voor het nieuwe onderzoektijdvak berekende dumpingmarge ook geldig bleef voor de
rest van 2006.

(35)

De onderneming beweerde dat haar verkooppatroon, zowel wat kwantiteit als wat bestemming betreft, blijvend
veranderd was sedert het oorspronkelijke onderzoektijdvak van april 2004 tot en met maart 2005.

(36)

Uit het bewijsmateriaal dat tijdens het onderzoek werd
verkregen, bleek dat het niet waarschijnlijk is dat het
gedrag van de onderneming en de omstandigheden die
tot de opening van dit nieuwe onderzoek leidden, in de
afzienbare toekomst zodanig zullen veranderen dat dit
van invloed is op de bevindingen van dit nieuwe onderzoek. Het lijkt er dus op dat de veranderingen van blijvende aard zijn en de conclusies van het nieuwe onderzoek derhalve langdurig geldigheid zullen hebben.

4.4. Dumpingmarge
(31)

(32)

Overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening
werd voor elke soort van het betrokken product de gewogen gemiddelde normale waarde vergeleken met de
gewogen gemiddelde uitvoerprijs.
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6. ANTIDUMPINGMAATREGELEN
(37)

De dumpingmarge van Xinhua Alida, uitgedrukt als een
percentage van de nettoprijs franco grens Gemeenschap,
vóór inklaring, werd vastgesteld op 4,3 %.

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt het passend geacht het antidumpingrecht op het betrokken product voor Xinhua Alida te wijzigen en op 4,3 % vast te
stellen.

7. MEDEDELING VAN FEITEN EN OVERWEGINGEN
(38)

De belanghebbenden werden in kennis gesteld van de
belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan
de Commissie voornemens was een wijziging van Verordening (EG) nr. 1425/2006 aan te bevelen en konden
hierover opmerkingen maken.

(39)

De onderneming bestreed de bevindingen omdat diverse
door de onderneming gevraagde correcties van de hand
waren gewezen, namelijk de berekening van de afschrijvingen in China, de behandeling van een wisselkoerswinst in het Verenigd Koninkrijk en een beweerd rabat
op grondstoffen. De onderneming verschafte evenwel
geen nieuwe bewijzen ter onderbouwing van haar aanspraken, zodat deze opnieuw werden verworpen.

(40)

De bedrijfstak van de Gemeenschap vroeg nadere informatie over de berekening van de normale waarde aan de
hand van gegevens over Thailand, maar verstrekte geen
bewijsmateriaal om de berekening of de gebruikte
methode aan te vechten,

5. BLIJVENDE AARD VAN DE GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
(33)

(34)

Overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de basisverordening
werd ook onderzocht of de gewijzigde omstandigheden
redelijkerwijs als van blijvende aard konden worden aangemerkt.

Ten eerste moet worden opgemerkt dat de onderneming
kon bewijzen dat haar een BMO moest worden toegekend, zodat zij in aanmerking komt voor een individuele
dumpingmarge. De redenen voor het toekennen van een
BMO moeten als blijvend worden beschouwd aangezien
zij betrekking hebben op de structuur en het bedrijfsmodel van de onderneming op lange termijn. Ten tweede
werd informatie gevraagd over de ontwikkeling van de
productsoorten en de prijsschommelingen na het eind
van het nieuwe onderzoektijdvak in juni 2006. De onderneming leverde het bewijs dat de grondstofprijzen in
de tweede helft van 2006 eerst stegen en aan het eind
van 2006 weer daalden, maar niet tot het niveau dat zij
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De tabel in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1425/2006 van de Raad wordt gewijzigd door hieraan
toe te voegen:
Land

Volksrepubliek China

Bedrijf

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

Antidumpingrecht (%)

Aanvullende Taric-code

4,3 %

A854

De lijst van ondernemingen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1425/2006 van de Raad wordt gewijzigd
door hieruit te verwijderen:
XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de 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, 17 maart 2008.
Voor de Raad
De voorzitter
I. JARC
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VERORDENING (EG) Nr. 250/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
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,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie
van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr.
2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector
groenten en fruit (1), en met name op artikel 138, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 1580/2007 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 perioden die
in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de
forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 18 maart 2008 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

JO
MA
TN
TR
ZZ

60,4
58,1
134,4
105,4
89,6

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

178,8
90,4
175,5
148,2

0709 90 70

MA
TR
ZZ

86,5
147,7
117,1

0709 90 80

EG
ZZ

238,6
238,6

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

42,7
56,5
51,8
53,6
50,7
43,3
49,8

0805 50 10

EG
IL
SY
TR
ZA
ZZ

107,9
106,3
109,7
130,4
147,5
120,4

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
UY
ZA
ZZ

91,4
76,9
98,7
100,7
72,7
46,8
104,7
87,6
69,5
83,2

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

81,5
84,1
57,9
90,2
78,4

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 251/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van
maart 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn
ingediend voor vlees van pluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe
te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald in
hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector slachtpluimvee (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,
Gelet op Verordening (EG) nr. 533/2007 van de Commissie van
14 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze
van beheer van tariefcontingenten voor vlees van pluimvee (3),
en met name op artikel 5, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 533/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector
vlees van pluimvee.

(2)

De in de eerste zeven dagen van maart 2008 voor de
deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor bepaalde
contingenten, betrekking op een hoeveelheid die de beschikbare hoeveelheid overschrijdt. Bijgevolg dient door

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening
(EG) nr. 533/2007 zijn ingediend voor de deelperiode van
1 april tot en met 30 juni 2008, worden de in de bijlage bij
de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).
Verordening (EEG) nr. 2777/75 wordt per 1 juli 2008 vervangen
door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007,
blz. 1).
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).
(3) PB L 125 van 15.5.2007, blz. 9.
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BIJLAGE

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend
voor de deelperiode van
1.4.2008-30.6.2008
(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

(1)

(1) Niet van toepassing: de aanvragen hebben betrekking op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid.
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VERORDENING (EG) Nr. 252/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van
maart 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 geopende tariefcontingenten zijn
ingediend voor eieren en ovoalbumine
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 539/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector
eieren en ovoalbumine.

(2)

De in de eerste zeven dagen van maart 2008 voor de
deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor bepaalde
contingenten, betrekking op een hoeveelheid die de beschikbare hoeveelheid overschrijdt. Bijgevolg dient door
vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden
afgegeven.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector eieren (1), en met name op artikel 6,
lid 1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2783/75 van de Raad van
29 oktober 1975 betreffende een gemeenschappelĳke regeling
van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine (2),
en met name op artikel 4, lid 1,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (3), en met name op artikel 7, lid 2,
Gelet op Verordening (EG) nr. 539/2007 van de Commissie van
15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze
van beheer van tariefcontingenten voor eieren en ovoalbumine (4), en met name op artikel 5, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening
(EG) nr. 539/2007 zijn ingediend voor de deelperiode van
1 april tot en met 30 juni 2008, worden de in de bijlage bij
de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).
Verordening (EEG) nr. 2771/75 wordt per 1 juli 2008 vervangen
door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007,
blz. 1).
(2) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 104. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2916/95 van de Commissie (PB L 305 van
19.12.1995, blz. 49).
(3) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).
(4) PB L 128 van 16.5.2007, blz. 19.
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BIJLAGE

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn
ingediend voor de deelperiode
1.4.2008-30.6.2008
(%)

Nummer van de groep

Volgnummer

E1

09.4015

(1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

(2)

(1) Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.
(2) Niet van toepassing: de aanvragen hebben betrekking op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid.
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VERORDENING (EG) Nr. 253/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van
maart 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn
ingediend voor vlees van pluimvee
toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald
in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(2)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector slachtpluimvee (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1385/2007 van de Commissie
van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee (3), en met
name op artikel 5, lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De in de eerste zeven dagen van maart 2008 voor de
deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor bepaalde
contingenten, betrekking op een hoeveelheid die groter is
dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dient door
vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden

De in de eerste zeven dagen van maart 2008 voor de
deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008 ingediende invoercertificaataanvragen hebben, voor bepaalde
contingenten, betrekking op een hoeveelheid die kleiner
is dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dienen de
hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend, te
worden vastgesteld en te worden toegevoegd aan de voor
de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008, worden de in de
bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.
2.
De hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend,
worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 juli tot en
met 30 september 2008 vastgestelde hoeveelheid en worden
vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).
Verordening (EEG) nr. 2777/75 wordt per 1 juli 2008 vervangen
door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007,
blz. 1).
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).
(3) PB L 309 van 27.11.2007, blz. 47.
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BIJLAGE

Volgnr.

Toewijzingscoëfficiënt voor de
invoercertificaataanvragen die zijn ingediend
voor de deelperiode van 1.4.2008-30.6.2008
(%)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten
worden toegevoegd aan de voor de
deelperiode van 1.7.2008-30.9.2008
vastgestelde hoevelheid
(kg)

1

09.4410

0,898484

—

2

09.4411

(1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

—

4

09.4420

1,256300

—

5

09.4421

3,484400

—

6

09.4422

1,379229

—

Nummer van
de groep

(1)

Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.
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VERORDENING (EG) Nr. 254/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van
maart 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingenten
zijn ingediend voor vlees van pluimvee
zingscoëfficiënt te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector slachtpluimvee (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie
van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van
invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1384/2007 van de Commissie
van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad, wat betreft de
opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap
van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong
uit Israël (3), en met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De invoercertificaataanvragen die in de eerste zeven dagen van maart 2008 zijn ingediend voor de deelperiode
van 1 april tot en met 30 juni 2008 hebben,
voor het contingent met het volgnummer 09.4092, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient door vaststelling van de
op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewij-

(2)

De invoercertificaataanvragen die in de eerste zeven dagen van maart 2008 zijn ingediend voor de deelperiode
van 1 april tot en met 30 juni 2008 hebben betrekking
op een hoeveelheid, voor het contingent met het volgnummer 09.4091, die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor
geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld
en te worden toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening (EG) nr. 1384/2007 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008, worden de in de
bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten toegepast.
2.
De hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend,
worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 juli tot en
met 30 september 2008 vastgestelde hoeveelheid en worden
vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).
Verordening (EEG) nr. 2777/75 wordt per 1 juli 2008 vervangen
door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007,
blz. 1).
(2) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).
(3) PB L 309 van 27.11.2007, blz. 40.
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BIJLAGE

Volgnr.

Toewijzingscoëfficiënt voor de
invoercertificaataanvragen die zijn
ingediend voor de deelperiode van
1.4.2008-30.6.2008
(%)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten
worden toegevoegd aan de voor de
deelperiode 1.7.2008-30.9.2008
vastgestelde hoeveelheid
(kg)

IL1

09.4092

5,747185

—

IL2

09.4091

(1)

280 000

Nummer van
de groep

(1) Niet van toepassing: de Commissie heeft geen enkele certificaataanvraag ontvangen.

19.3.2008
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VERORDENING (EG) Nr. 255/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van
maart 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1383/2007 geopende tariefcontingenten
zijn ingediend voor vlees van pluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector slachtpluimvee (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1383/2007 van de Commissie
van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor de invoer in de Gemeenschap van
producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit
Turkije (2), en met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1383/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector
vlees van pluimvee.

De in de eerste zeven dagen van maart 2008 voor de
deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008 ingediende invoercertificaataanvragen hebben betrekking op
een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor
geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld
en te worden toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden waarvoor in het kader van het tariefcontingent
met volgnummer 09.4103 geen invoercertificaataanvragen zijn
ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1383/2007 en die
aan de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2008
moeten worden toegevoegd, bedragen 500 000 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).
Verordening (EEG) nr. 2777/75 wordt per 1 juli 2008 vervangen
door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007,
blz. 1).
(2) PB L 309 van 27.11.2007, blz. 34.
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VERORDENING (EG) Nr. 256/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van
maart 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1399/2007 geopende tariefcontingent zijn
ingediend voor bepaalde vleesproducten van oorsprong uit Zwitserland
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector varkensvlees (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1399/2007 van de Commissie
van 28 november 2007 houdende opening en vaststelling van
de wijze van beheer van een tariefcontingent voor worst en
bepaalde vleesproducten van oorsprong uit Zwitserland (2), en
met name op artikel 5, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1399/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van bepaalde vleesproducten.

(2)

De in de eerste zeven dagen van maart 2008 voor de
deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008 inge-

diende invoercertificaataanvragen hebben betrekking op
een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor
geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld
en te worden toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden waarvoor in het kader van het tariefcontingent
met volgnummer 09.4180 geen invoercertificaataanvragen zijn
ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1399/2007 en die
aan de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2008
moeten worden toegevoegd, bedragen 935 000 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).
Verordening (EEG) nr. 2759/75 wordt per 1 juli 2008 vervangen
door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007,
blz. 1).
(2) PB L 311 van 29.11.2007, blz. 7.
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VERORDENING (EG) Nr. 257/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van
maart 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1382/2007 geopende tariefcontingent zijn
ingediend voor varkensvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector varkensvlees (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1382/2007 van de Commissie
26 november 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad wat de invoerregeling voor varkensvlees betreft (2), en met name op artikel 5,
lid 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1382/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector
varkensvlees.

(2)

De in de eerste zeven dagen van maart 2008 voor de
deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008 inge-

diende invoercertificaataanvragen hebben betrekking op
een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor
geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld
en te worden toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden waarvoor in het kader van het tariefcontingent
met volgnummer 09.4046 geen invoercertificaataanvragen zijn
ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007 en die
aan de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2008
moeten worden toegevoegd, bedragen 3 500 000 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).
Verordening (EEG) nr. 2759/75 wordt per 1 juli 2008 vervangen
door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007,
blz. 1).
(2) PB L 309 van 27.11.2007, blz. 28.
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VERORDENING (EG) Nr. 258/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008
vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van
de sector suiker
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 van de
Commissie (3). Deze prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 211/2008 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
stropen voor het verkoopseizoen 2007/2008 zijn

(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. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 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 19 maart 2008.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1260/2007 (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1).
Verordening (EG) nr. 318/2006 wordt per 1 oktober 2008 vervangen door Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van
16.11.2007, blz. 1).
(2) PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1568/2007 (PB L 340 van 22.12.2007,
blz. 62).

(3) PB L 253 van 28.9.2007, blz. 5.
(4) PB L 65 van 8.3.2008, blz. 3.
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BIJLAGE
Met ingang van 19 maart 2008 geldende gewijzigde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor
witte suiker, ruwe suiker en de producten van GN-code 1702 90 95
(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)

21,18

5,71

(1)

21,18

11,12

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

21,18
21,18

5,52
10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

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

20,67
20,67

10,49
10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43

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. 259/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met
betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit
het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
publiek te waarborgen. Tegelijk moeten de lidstaten voldoende tijd hebben om de nodige werkzaamheden te
verrichten. Aangezien het doel van transparantie niet vereist dat de informatie voor onbepaalde tijd beschikbaar
blijft, dient een redelijke periode van beschikbaarheid van
de bekendgemaakte informatie te worden vastgesteld.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van
21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1), en met name op artikel 42,
punt 8 ter,

(6)

Het voor het publiek toegankelijk maken van deze informatie vergroot de transparantie wat het gebruik van
communautaire middelen voor het gemeenschappelijk
landbouwbeleid betreft en bevordert een goed financieel
beheer van de genoemde Fondsen, met name door de
publieke controle op de bestede gelden te versterken.
Gezien het doorslaggevende belang van de nagestreefde
doeleinden, is het in het licht van het evenredigheidsbeginsel en de vereiste bescherming van de persoonsgegevens gerechtvaardigd om te voorzien in algemene
bekendmaking van de relevante informatie, aangezien
zulks niet verder gaat dan wat in een democratische
samenleving en ter voorkoming van onregelmatigheden
noodzakelijk is.

(7)

Om aan de eisen op het gebied van gegevensbescherming
te voldoen, dienen de begunstigden van de Fondsen over
de bekendmaking van hun gegevens te worden geïnformeerd voordat de bekendmaking plaatsvindt. Deze informatie moet de begunstigden worden verstrekt door middel van de formulieren om steun aan te vragen, of anders
op het tijdstip dat de gegevens worden verzameld. Voorts
dienen de begunstigden te worden geïnformeerd over
hun rechten op grond van Richtlijn 95/46/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2) en
over de voor de uitoefening van die rechten geldende
procedures. Voor zover het met betrekking tot de in de
begrotingsjaren 2007 en 2008 gedane uitgaven niet mogelijk is de begunstigden te informeren op het tijdstip dat
de persoonsgegevens worden verzameld, moeten de begunstigden toch vooraf worden geïnformeerd met inachtneming van een redelijke termijn vóór de eigenlijke
bekendmaking.

(8)

De informatie betreffende de begunstigden dient zo spoedig mogelijk na de afsluiting van het begrotingsjaar te
worden bekendgemaakt om de transparantie jegens het

Om redenen van transparantie dienen de begunstigden
van de Fondsen er ook over te worden geïnformeerd
dat hun persoonsgegevens ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen kunnen worden
verwerkt door organen voor financiële controle en onderzoek van de Gemeenschappen en de lidstaten. Deze
informatie moet tegelijk met de informatie over de
bekendmaking en over de rechten van natuurlijke personen worden verstrekt.

(1) PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1437/2007 (PB L 322 van 7.12.2007, blz. 1).

(2) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 44 bis van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is
bepaald dat de lidstaten moeten zorgen voor een jaarlijkse bekendmaking achteraf van de begunstigden van
het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO), hierna „Fondsen” genoemd, en van de per begunstigde uit elk van die Fondsen ontvangen bedragen.

(2)

Met de bekendmaking, die in overeenstemming dient te
zijn met de door de betaalorganen in hun boeken en
registraties bewaarde informatie en die uitsluitend betrekking dient te hebben op de in het voorgaande begrotingsjaar ontvangen betalingen, wordt beoogd de transparantie
te vergroten wat het gebruik van de Fondsen betreft en
een goed financieel beheer van de Fondsen te bevorderen.
Om die doelstellingen te bereiken, moet de informatie
uiterlijk op 30 april in een duidelijke, geharmoniseerde
en doorzoekbare vorm aan het publiek worden aangeboden. Voor de tussen 1 januari en 15 oktober 2007
betaalde ELFPO-uitgaven dient een bijzondere uiterste
datum voor de bekendmaking te worden vastgesteld.

(3)

Daartoe moeten de minimumeisen ten aanzien van de
inhoud van de bekendmaking worden vastgesteld. Die
eisen mogen niet verder gaan dan wat in een democratische samenleving nodig is om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.

(4)

De informatie dient via het internet te worden bekendgemaakt door middel van een zoekinstrument dat raadpleging ervan door het grote publiek mogelijk maakt. Met
het zoekinstrument moet aan de hand van bepaalde criteria kunnen worden gezocht en de zoekresultaten dienen te worden aangeboden in een gemakkelijk toegankelijke vorm.

(5)
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Om de toegang tot de bekendgemaakte gegevens voor
het publiek te vergemakkelijken, dient de Commissie te
zorgen voor een website op Gemeenschapsniveau die
links bevat naar de websites van de lidstaten waarop de
informatie beschikbaar is gesteld. Gezien de uiteenlopende organisatiestructuren die in de lidstaten bestaan,
dienen de lidstaten zelf uit te maken welke instantie
wordt belast met het opzetten en onderhouden van de
enkele website die zij voor dit doel moeten hebben, en
met de bekendmaking van de gegevens.

L 76/29

g) voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, hierna „ELFPO” genoemd, het totale bedrag aan overheidsfinanciering dat elke begunstigde in het betrokken begrotingsjaar heeft ontvangen, welk bedrag niet alleen de bijdrage van de Gemeenschap, maar ook de nationale bijdrage
omvat;
h) de som van de onder e), f) en g) bedoelde bedragen die elke
begunstigde in het betrokken begrotingsjaar heeft ontvangen;
i) de munteenheid waarin deze bedragen zijn uitgedrukt.

(10)

(11)

Aangezien in artikel 2 van Verordening (EG)
nr. 1437/2007 is bepaald dat het bij die verordening
ingevoegde artikel 44 bis van Verordening (EG)
nr. 1290/2005 van toepassing is voor de op of na 16 oktober 2007 verrichte ELGF-uitgaven en voor de op of na
1 januari 2007 verrichte ELFPO-uitgaven, moeten ook de
uitvoeringsbepalingen van toepassing zijn met ingang
van dezelfde data.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
Landbouwfondsen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

2.
De lidstaten mogen gedetailleerdere informatie bekendmaken dan die waarin lid 1 voorziet.
Artikel 2
Vorm van de bekendmaking
De in artikel 1 bedoelde informatie wordt op één enkele website
per lidstaat beschikbaar gesteld door middel van een zoekinstrument waarmee de gebruikers naar begunstigden kunnen zoeken
op naam, gemeente, ontvangen bedragen zoals bedoeld in artikel 1, onder e), f), g) en h), of een combinatie daarvan en
waarmee zij alle betrokken informatie kunnen opvragen in de
vorm van één enkele reeks gegevens.
Artikel 3

Artikel 1

Datum van de bekendmaking

Inhoud van de bekendmaking

1.
De in artikel 1 bedoelde informatie wordt uiterlijk op
30 april van elk jaar bekendgemaakt voor het voorgaande begrotingsjaar.

1.
De in artikel 44 bis van Verordening (EG) nr. 1290/2005
bedoelde bekendmaking omvat de volgende informatie:
a) de voornaam en de familienaam voor de begunstigden die
een natuurlijke persoon zijn;
b) de volledige officiële naam zoals deze is ingeschreven, voor
de begunstigden die een rechtspersoon zijn;
c) de volledige naam van de vereniging zoals deze is ingeschreven of anderszins officieel is erkend, voor de begunstigden
die een vereniging van natuurlijke of rechtspersonen zonder
eigen rechtspersoonlijkheid zijn;

2.
Voor de tussen 1 januari en 15 oktober 2007 betaalde
ELFPO-uitgaven wordt de informatie uiterlijk op 30 september
2008 bekendgemaakt als de uitgaven intussen door het ELFPO
aan de betrokken lidstaat zijn vergoed. Is dit niet het geval, dan
wordt de informatie bekendgemaakt samen met de informatie
voor het begrotingsjaar 2008.
3.
De informatie blijft op de website beschikbaar gedurende
twee jaar te rekenen vanaf de datum van de oorspronkelijke
bekendmaking ervan.
Artikel 4
Informatieverstrekking aan de begunstigden

d) de gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven,
en, indien voorhanden, de postcode of het deel daarvan dat
de gemeente identificeert;
e) voor het Europees Landbouwgarantiefonds, hierna „ELGF”
genoemd, het bedrag aan rechtstreekse betalingen in de zin
van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1782/2003
dat elke begunstigde in het betrokken begrotingsjaar heeft
ontvangen;
f) voor het ELGF, het bedrag aan andere betalingen dan die
welke onder e) worden bedoeld, dat elke begunstigde in
het betrokken begrotingsjaar heeft ontvangen;

1.
De lidstaten informeren de begunstigden erover dat hun
gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1290/2005 en
de onderhavige verordening openbaar zullen worden gemaakt
en ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen kunnen worden verwerkt door organen voor financiele controle en onderzoek van de Gemeenschappen en de lidstaten.
2.
In het geval van persoonsgegevens wordt de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt overeenkomstig het bepaalde in
Richtlijn 95/46/EG en worden de begunstigden geïnformeerd
over hun rechten als betrokkene op grond van die richtlijn en
over de voor de uitoefening van die rechten geldende procedures.
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3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde informatie wordt de
begunstigden verstrekt door opneming ervan in de aanvraagformulieren voor het ontvangen van financiële middelen uit het
ELGF of het ELFPO, of anders op het tijdstip dat de gegevens
worden verzameld.

Wat de gegevens inzake de in de begrotingsjaren 2007 en 2008
ontvangen betalingen betreft, wordt de informatie in afwijking
van de eerste alinea ten minste vier weken vóór de datum van
bekendmaking van die gegevens verstrekt.

19.3.2008

2.
De lidstaten verstrekken de Commissie het internetadres
van hun website zodra deze is opgezet, evenals de eventuele
latere wijzigingen daarvan die van invloed zijn op de toegankelijkheid van hun website vanaf de website op Gemeenschapsniveau.
3.
De lidstaten wijzen een instantie aan die wordt belast met
het opzetten en onderhouden van de enkele website zoals bedoeld in artikel 2. Zij delen de Commissie de naam en de
adresgegevens van deze instantie mee.
Artikel 6

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten

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

1.
Een via het centrale internetadres van de Commissie toegankelijke website op Gemeenschapsniveau die de links naar de
websites van de lidstaten bevat, wordt door de Commissie opgezet en onderhouden. De Commissie actualiseert de internetlinks aan de hand van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Zij is van toepassing voor de op of na 16 oktober 2007 verrichte ELGF-uitgaven en voor de op of na 1 januari 2007 verrichte ELFPO-uitgaven.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 260/2008 VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad door
vaststelling van bijlage VII met de lijst van combinaties werkzame stof/product waarvoor een
afwijking geldt ten aanzien van behandelingen na de oogst met een fumigatiemiddel
(Voor de EER relevante tekst)

ontwrichting van de handel in opgeslagen producten
die na de oogst met een fumigatiemiddel behandeld
zijn, te voorkomen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling
van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of
op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke
oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van
de Raad (1), en met name op artikel 18, lid 3, tweede alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verscheidene lidstaten hebben de Commissie erop gewezen dat een afwijking moet worden toegestaan van de in
de bijlagen II en III vastgestelde maximumgehalten aan
residuen, onder vermelding van de gewassen en bestrijdingsmiddelen waarvoor die afwijking nodig is. Een dergelijke afwijking moet de lidstaten de mogelijkheid bieden om, na een behandeling na de oogst met een fumigatiemiddel op hun grondgebied, residugehalten van
werkzame stoffen die de in die bijlagen aangegeven
grenswaarden overschrijden, toe te staan teneinde een

(2)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De tekst in de bijlage bij deze verordening wordt als bijlage VII
aan Verordening (EG) nr. 396/2005 toegevoegd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

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

Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie

(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 178/2006 van de Commissie (PB L 29 van 2.2.2006,
blz. 3).
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BIJLAGE
„BIJLAGE VII
Combinaties werkzame stof/product als bedoeld in artikel 18, lid 3

Werkzame stof

Product in bijlage I
(codenummer)

Waterstoffosfide

Fruit (0100000), groenten (0200000), peulvruchten (0300000), oliehoudende zaden en vruchten (0400000), granen (0500000), thee, koffie, kruidenthee en cacao (0600000), specerijen (0800000).

Aluminiumfosfide

Fruit (0100000), groenten (0200000), peulvruchten (0300000), oliehoudende zaden en vruchten (0400000), granen (0500000), thee, koffie, kruidenthee en cacao (0600000), specerijen (0800000).

Magnesiumfosfide

Fruit (0100000), groenten (0200000), peulvruchten (0300000), oliehoudende zaden en vruchten (0400000), granen (0500000), thee, koffie, kruidenthee en cacao (0600000), specerijen (0800000).

Sulfurylfluoride

Fruit (0100000), granen (0500000).”
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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2008/10/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot wijziging van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, wat de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer
door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te
schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe
niet-essentiële onderdelen.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

(3)

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (6)
betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens
de geldende procedures worden aangepast.

(4)

De Commissie moet de bevoegdheid worden gegeven om
de voor de uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG vereiste
maatregelen vast te stellen, teneinde rekening te houden
met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een uniforme toepassing van deze richtlijn te
garanderen. Deze maatregelen beogen definities aan te
passen en de werkingssfeer van de door die richtlijn ingestelde vrijstellingen te wijzigen, de bepalingen van die
richtlijn inzake de aan beleggingsondernemingen of kredietinstellingen opgelegde organisatorische vereisten en
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening uit te werken
of aan te vullen en specifieke bepalingen toe te voegen
over de krachtens deze richtlijn aan de verschillende onderhandelingsplaatsen opgelegde verplichtingen inzake
transparantie voor en na de handel. Daar het maatregelen
van algemene strekking betreft tot wijziging van nietessentiële onderdelen van Richtlijn 2004/39/EG door
haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen,
moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis
van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure
met toetsing.

(5)

Overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG zijn de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden beperkt
in de tijd. In hun verklaring betreffende Besluit
2006/512/EG hebben het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie gesteld dat Besluit 2006/512/EG een
bevredigende horizontale oplossing biedt voor het verzoek van het Europees Parlement de uitvoering van de
volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen wetgevingsbesluiten te toetsen en dat aan de Commissie

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de
Raad (4) bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(2)

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële

(1) PB C 161 van 13.7.2007, blz. 45.
(2) PB C 39 van 23.2.2007, blz. 1.
(3) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
3 maart 2008.
4
( ) PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/44/EG (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 1).
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(6) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.
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derhalve uitvoeringsbevoegdheden van onbeperkte duur
moeten worden verleend. Het Europees Parlement en de
Raad hebben ook verklaard erop te zullen toezien dat de
voorstellen tot intrekking van bepalingen van besluiten
die voorzien in een beperking in de tijd van de delegatie
van de uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie, met
de grootste spoed worden aangenomen. Als gevolg van
de invoering van de regelgevingsprocedure met toetsing
moet de bepaling van Richtlijn 2004/39/EG waarin een
dergelijke beperking in de tijd is opgenomen, worden
geschrapt.

(6)

De Commissie dient op gezette tijden de werking te
controleren van de bepalingen betreffende de aan haar
verleende uitvoeringsbevoegdheden, teneinde het Europees Parlement en de Raad in staat te stellen na te
gaan of de reikwijdte van deze bevoegdheden en de
aan de Commissie opgelegde procedurele vereisten adequaat zijn en borg staan voor doelmatigheid en democratische verantwoording.

19.3.2008

b) lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
i) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
ii) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in dit artikel genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
3. Artikel 13, lid 10, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
b) de volgende zin wordt toegevoegd:

(7)

(8)

Derhalve dient Richtlijn 2004/39/EG dienovereenkomstig
te worden gewijzigd.

Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 2004/39/EG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen
betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij
niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve
niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 64, lid 2,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
4. In de tweede en derde alinea van artikel 15, lid 3, worden
de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde procedure” vervangen door „volgens de in artikel 64, lid 3,
bedoelde regelgevingsprocedure.”.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

5. Artikel 18, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 1
Wijzigingen

a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

Richtlijn 2004/39/EG wordt als volgt gewijzigd:
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
1. Artikel 2, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

b) de volgende zin wordt toegevoegd:
„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 64, lid 2,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.

2. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1, onder 2), worden de woorden „volgens de in
artikel 64, lid 2, vermelde procedure” geschrapt;

„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
6. Artikel 19, lid 10, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
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7. Artikel 21, lid 6, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
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a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.

12. Artikel 28, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
8. Artikel 22, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
9. Artikel 24, lid 5, wordt als volgt gewijzigd:

„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.

13. Artikel 29, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

a) in de eerste alinea worden de woorden „volgens de in
artikel 64, lid 2, bedoelde procedure” geschrapt;

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:

„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
10. Artikel 25, lid 7, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.

14. Artikel 30, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
a) in de eerste alinea worden de woorden „volgens de in
artikel 64, lid 2, bedoelde procedure” geschrapt;

b) de volgende zin wordt toegevoegd:
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 64, lid 2,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
11. Artikel 27, lid 7, wordt als volgt gewijzigd:

„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
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15. Artikel 40, lid 6, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
16. Artikel 44, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
17. Artikel 45, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 64, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”.
18. Artikel 56, lid 5 wordt als volgt gewijzigd:
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20. Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 komt als volgt te luiden:
„2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van
artikel 8 van dat besluit.”;
b) lid 3 wordt vervangen door:
„3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.”;
c) het volgende lid wordt toegevoegd:
„4.
Uiterlijk op 31 december 2010, en vervolgens ten
minste om de drie jaar, toetst de Commissie de bepalingen betreffende haar uitvoeringsbevoegdheden en dient
zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in
over de werking van deze bevoegdheden. In dit verslag
wordt met name onderzocht of het noodzakelijk is dat
de Commissie op deze richtlijn wijzigingen voorstelt
teneinde een passende reikwijdte van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden te waarborgen. De conclusie volgens welke een wijziging al dan
niet noodzakelijk is, wordt nader gemotiveerd. Indien
noodzakelijk gaat het verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de bepalingen betreffende de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

a) de woorden „volgens de in artikel 64, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
b) de volgende zin wordt toegevoegd:
„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 64, lid 2,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
19. In artikel 58, lid 4, worden de woorden „volgens de in
artikel 64, lid 2, bedoelde procedure” vervangen door „volgens de in artikel 64, lid 3, bedoelde procedure”.

Artikel 3
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

19.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/37

RICHTLIJN 2008/11/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot wijziging van Richtlĳn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden
wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, wat de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
(Voor de EER relevante tekst)

schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe
niet-essentiële onderdelen.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op de artikelen 44 en 95,

(3)

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op, op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (6)
betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens
de geldende procedures worden aangepast.

(4)

De Commissie moet de bevoegdheid worden gegeven om
de voor de uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG nodige
maatregelen vast te stellen, teneinde rekening te houden
met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te
garanderen. Die maatregelen beogen definities aan te passen, de bepalingen van Richtlijn 2003/71/EG uit te werken of aan te vullen met specificaties inzake de vorm en
inhoud van een prospectus. Daar het maatregelen van
algemene strekking betreft tot wijziging van nietessentiële onderdelen van Richtlijn 2003/71/EG door
haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen,
moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis
van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.

(5)

Overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG zijn de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden beperkt
in de tijd. In hun verklaring betreffende Besluit
2006/512/EG hebben het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie gesteld dat Besluit 2006/512/EG een
bevredigende horizontale oplossing biedt voor het verzoek van het Europees Parlement de uitvoering van de
volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen wetgevingsbesluiten te toetsen en dat aan de Commissie derhalve uitvoeringsbevoegdheden van onbeperkte duur
moeten worden verleend. Het Europees Parlement en
de Raad hebben ook verklaard erop te zullen toezien
dat de voorstellen tot intrekking van bepalingen van besluiten die voorzien in een beperking in de tijd van de
delegatie van de uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie, met de grootste spoed worden aangenomen. Als
gevolg van de invoering van de regelgevingsprocedure
met toetsing moet de bepaling van Richtlijn
2003/71/EG waarin een dergelijke beperking in de tijd
is opgenomen, worden geschrapt.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Richtlĳn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de
Raad (4) bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer
door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te

(1) PB C 161 van 13.7.2007, blz. 45.
(2) PB C 39 van 23.2.2007, blz. 1.
(3) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
3 maart 2008.
(4) PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(6) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.
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(6)

De Commissie dient op gezette tijden de werking te
controleren van de bepalingen betreffende de aan haar
verleende uitvoeringsbevoegdheden, teneinde het Europees Parlement en de Raad in staat te stellen na te
gaan of de reikwijdte van deze bevoegdheden en de
aan de Commissie opgelegde procedurele vereisten adequaat zijn en borg staan voor doelmatigheid en democratische verantwoording.

(7)

Derhalve dient Richtlijn 2003/71/EG dienovereenkomstig
te worden gewijzigd.

(8)

Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 2003/71/EG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen
betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij
niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve
niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,
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gelijkwaardigheid van de aldaar opgestelde prospectussen
met die welke conform deze richtlijn zijn opgesteld door
middel van zijn binnenlandse recht of doordat de aldaar
gangbare praktijken of procedures gebaseerd zijn op door
internationale organisaties opgestelde internationale standaarden, met inbegrip van de IOSCO-standaarden voor de informatievoorziening.”.
3. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
a) het volgende lid wordt ingevoegd:
„2 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn
artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.”;

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

b) leden 3 en 4 worden vervangen door:
Artikel 1
Wijzigingen
Richtlijn 2003/71/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 2, lid 4, artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 5, artikel 7,
lid 1, artikel 8, lid 4, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 7,
artikel 14, lid 8, en artikel 15, lid 7, worden als volgt
gewijzigd:
a) de woorden „volgens de procedure van artikel 24, lid 2,”
en „volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde procedure”
worden geschrapt;

„3.
Uiterlijk op 31 december 2010, en vervolgens ten
minste om de drie jaar, toetst de Commissie de bepalingen betreffende haar uitvoeringsbevoegdheden en dient zij
bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over
de werking van deze bevoegdheden. In dit verslag wordt
met name onderzocht of het noodzakelijk is dat de Commissie op deze richtlijn wijzigingen voorstelt teneinde een
passende reikwijdte van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden te waarborgen. De conclusie
volgens welke een wijziging al dan niet noodzakelijk is,
wordt nader gemotiveerd. Indien noodzakelijk gaat het
verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging
van de bepalingen betreffende de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.”.

b) de volgende zin wordt toegevoegd:
„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen,
worden vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 2 bis,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.

Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2. Artikel 20, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
Teneinde een uniforme toepassing van deze richtlijn te
waarborgen, stelt de Commissie uitvoeringsmaatregelen vast
met het oog op de vaststelling van gelijkaardigheidscriteria,
op grond van de vereisten van de artikelen 5 en 7. Deze
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
Op grond van bovengenoemde criteria kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 24, lid 2, in uitvoeringsmaatregelen bepalen dat een derde land zorg draagt voor de

Artikel 3
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

19.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/39

RICHTLIJN 2008/12/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en
accu’s, met betrekking tot de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens
de geldende procedures worden aangepast.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,

(4)

In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid
worden gegeven om bijlage III aan te passen en om gedetailleerde regels voor de uitvoer en voor de markering
van batterijen en accu’s op te stellen en te herzien. Daar
het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van Richtlijn
2006/66/EG, onder meer door deze aan te vullen met
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten ze worden
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit
1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met
toetsing.

(5)

Derhalve dient Richtlijn 2006/66/EG dienovereenkomstig
te worden gewijzigd.

(6)

Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 2006/66/EG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen
betrekking hebben op de comitéprocedures, dienen zij
niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve
niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

In Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en
de Raad (3) is vastgesteld dat bepaalde maatregelen moeten worden goedgekeurd overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4).

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor een regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder
meer door sommige van deze niet-essentiële onderdelen
te schrappen of door het besluit aan te vullen met
nieuwe niet-essentiële onderdelen.

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op, op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (5)

(1) PB C 175 van 27.7.2007, blz. 57.
(2) Advies van het Europees Parlement van 24 oktober 2007 (nog niet
in het Publicatieblad bekendgemaakt) en besluit van de Raad van
14 februari 2008.
3
( ) PB L 266 van 26.9.2006, blz. 1.
(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
(5) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtlijn 2006/66/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 10, lid 4, wordt vervangen door:

„4.
Overeenkomstig de procedure van artikel 24, lid 2,
kunnen overgangsregelingen worden ingesteld om problemen aan te pakken die ingevolge specifieke nationale omstandigheden in een lidstaat ontstaan bij de naleving van de
in lid 2 vermelde eisen.

Uiterlijk op 26 september 2007 wordt een gemeenschappelijke methode ingesteld voor de berekening van de jaarlijkse
verkoop van draagbare batterijen en accu’s aan eindgebruikers. Die maatregel, die niet-essentiële onderdelen van deze
richtlijn beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, wordt
vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
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2. Artikel 12, lid 6, eerste zin, wordt vervangen door:
„6.
Bijlage III kan worden gewijzigd of aangevuld om
rekening te houden met de wetenschappelijke en technische
vooruitgang. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om nietessentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen, onder
meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 24, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing.”.
3. Artikel 15, lid 3 wordt vervangen door:
„3.
Gedetailleerde regels voor de tenuitvoerlegging van dit
artikel, in het bijzonder criteria voor het beoordelen of de
omstandigheden stroken met de eisen van deze richtlijn, als
bedoeld in lid 2, worden vastgesteld. Die maatregelen, die
niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de in
artikel 24, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing.”.
4. Artikel 17 wordt vervangen door:
„Artikel 17

19.3.2008

inbegrip van geharmoniseerde testmethoden voor de bepaling van de capaciteit en het geschikte gebruik, worden
uiterlijk op 26 maart 2009 vastgelegd. Die maatregelen,
die beogen niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te
wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 24, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”;
b) lid 7 wordt vervangen door:
„7.
Er kunnen vrijstellingen van de markeringsvoorschriften van dit artikel worden verleend. Die maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de bij artikel 24, lid 3, voorziene regelgevingsprocedure met toetsing.”.
6. Artikel 24, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5
bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8
van dat besluit.”.
Artikel 2

Registratie
De lidstaten zorgen ervoor dat elke producent wordt geregistreerd. De registratie verloopt in elke lidstaat volgens dezelfde procedurele vereisten. Die procedurele registratievereisten, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 24, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
5. Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:
„2.
De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk op 26 september 2009 op alle draagbare batterijen en accu’s en
autobatterijen en -accu’s de capaciteit ervan zichtbaar,
leesbaar en onuitwisbaar wordt vermeld. Gedetailleerde
regels aangaande de tenuitvoerlegging van deze eis, met

Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 3
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

19.3.2008
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RICHTLIJN 2008/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot intrekking van Richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening
van de diergeneeskunde
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De communautaire beleidsmaatregelen inzake betere regelgeving onderstrepen het belang van de vereenvoudiging van de nationale en communautaire wetgeving als
cruciaal element voor de verbetering van het concurrentievermogen van de ondernemingen en voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabonagenda.

(2)

De methode voor het beoordelen van de conformiteit
zoals bepaald in Richtlijn 84/539/EEG van de Raad (3)
is niet langer noodzakelijk voor het goede functioneren
van de interne markt en de handel met derde landen.

(3)

Het functioneren van de interne markt en de bescherming van gebruikers en dieren kan beter door andere
communautaire wetgeving gewaarborgd worden.

(4)

Richtlijn 84/539/EEG moet derhalve worden ingetrokken.

(1) Advies van 16 januari 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(2) Advies van het Europees Parlement van 29 november 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
14 februari 2008.
(3) PB L 300 van 19.11.1984, blz. 179. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).

(5)

De intrekking van Richtlijn 84/539/EEG brengt mee dat
na 31 december 2008 het conformiteitsmerkteken volgens het model in bijlage III bij die richtlijn niet langer
gebruikt zal worden en dat de betreffende nationale uitvoeringsmaatregelen dienovereenkomstig ingetrokken
moeten worden,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlijn 84/539/EEG wordt ingetrokken met ingang van
31 december 2008.
Artikel 2
De lidstaten dienen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast te stellen en bekend te maken om uiterlijk op
31 december 2008 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de
Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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RICHTLIJN 2008/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in
effecten (icbe's), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid
worden gegeven om de voor de uitvoering van Richtlijn
85/611/EEG vereiste maatregelen vast te stellen, door
technische wijzigingen aan te nemen ter verduidelijking
van de definities om overal in de Gemeenschap de eenvormige toepassing van die richtlijn te waarborgen en
voorts ter aanpassing van de terminologie en formulering
van de definities aan latere voorschriften inzake icbe's en
aanverwante zaken. Daar het maatregelen van algemene
strekking betreft tot wijziging van niet essentiële onderdelen van Richtlijn 85/611/EEG, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit
1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met
toetsing.

(5)

Derhalve dient Richtlijn 85/611/EEG dienovereenkomstig
te worden gewijzigd.

Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 85/611/EEG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen
betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij
niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve
niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

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

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 85/611/EEG van de Raad (3) bepaalt dat een
aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4).

(6)

(2)

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer
door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te
schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe
niet-essentiële onderdelen.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

(3)

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (5)
betreffende Besluit 2006/512/EG, die besluiten volgens
de geldende procedures worden aangepast.

(1) PB C 161 van 13.7.2007, blz. 45.
(2) Advies van het Europees Parlement van 10 juli 2007 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
3 maart 2008.
(3) PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2005/1/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB
L 79 van 24.3.2005, blz. 9).
(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
(5) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.

Artikel 1
Wijzigingen
De artikelen 53 bis en 53 ter van Richtlijn 85/611/EEG worden
vervangen door:

„Artikel 53 bis
De Commissie stelt technische wĳzigingen van deze
richtlijn vast op de hierna genoemde gebieden:

a) verduidelijking van de definities om overal in de Gemeenschap de eenvormige toepassing van de richtlijn
te waarborgen,

b) aanpassing van de terminologie en formulering van de
definities aan latere voorschriften inzake icbe's en aanverwante zaken.
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Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze
richtlijn beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens
de in artikel 53 ter, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.

L 76/43

Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking de dag na haar bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 53 ter
Artikel 3

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit
2001/528/EG van de Commissie (*) ingestelde Europees
comité voor het effectenbedrijf.

Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5
bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van
artikel 8 van dat besluit.
___________
(*) PB L 191 van 13.7.2001, blz. 45. Besluit gewijzigd
bij Besluit 2004/8/EG (PB L 3 van 7.1.2004,
blz. 33).”.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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RICHTLIJN 2008/19/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot wijziging van Richtlĳn 2002/83/EG betreffende levensverzekering, wat de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op, op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (5)
betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens
de geldende procedures worden aangepast.

(4)

De Commissie moet de bevoegdheid worden gegeven om
de voor de uitvoering van Richtlijn 2002/83/EG vereiste
maatregelen vast te stellen, teneinde met de technische
ontwikkelingen in de verzekeringssector of op de financiële markten rekening te houden en een eenvormige
toepassing van die richtlijn te garanderen. Die maatregelen hebben de volgende doelstellingen: aanpassing van de
voor opneming in de beschikbare solvabiliteitsmarge in
aanmerking komende bestanddelen; uitbreiding van de
lijst van rechtsvormen; wijziging van de lijst van verzekeringsbranches of aanpassing van de terminologie in die
lijst; verduidelijking of aanpassing van de bestanddelen
van de solvabiliteitsmarge; wijziging van de lijst van categorieën van activa die ter dekking van de technische
voorzieningen worden aanvaard en van de voorschriften
betreffende de spreiding van beleggingen; wijziging van
de versoepelingen van de congruentieregels; verduidelijking van de definities, en de nodige technische aanpassingen van de voorschriften inzake de vaststelling van de
maximumrentepercentages. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van Richtlijn 2002/83/EG, moeten zij worden
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit
1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met
toetsing.

(5)

Derhalve dient Richtlijn 2002/83/EG dienovereenkomstig
te worden gewijzigd.

(6)

Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 2002/83/EG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen
betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij
niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve
niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, en artikel 55,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Richtlĳn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de
Raad (3) bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden (4).

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer
door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te
schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe
niet-essentiële onderdelen.

(1) PB C 161 van 13.7.2007, blz. 45.
(2) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en Besluit van de Raad
van 3 maart 2008.
3
( ) PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/44/EG (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 1).
(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtlijn 2002/83/EG wordt als volgt gewijzigd:
(5) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.
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1. In artikel 64 wordt de inleidende formule vervangen door:

Artikel 2
Inwerkingtreding

„De volgende technische aanpassingen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 65, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing:”.

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

Artikel 3
2. Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:
„2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn
artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.”;
b) lid 3 wordt geschrapt.

Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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RICHTLIJN 2008/20/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot wijziging van Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wat de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden betreft
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (6)
betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens
de geldende procedures worden aangepast.

(4)

De Commissie moet tevens de bevoegdheid worden
gegeven om de voor de uitvoering van Richtlijn
2005/60/EG vereiste maatregelen vast te stellen, teneinde
rekening te houden met de technische ontwikkelingen op
het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld
of van de financiering van terrorisme en een eenvormige
toepassing van deze richtlijn te garanderen. Deze maatregelen beogen in het bijzonder de technische aspecten
van een aantal definities van Richtlijn 2005/60/EG te
verduidelijken, technische criteria vast te stellen om te
beoordelen of situaties een laag of een hoog risico opleveren voor witwassen van geld of financiering van terrorisme, technische criteria vast te stellen om te beoordelen of het gerechtvaardigd is deze richtlijn niet toe te
passen op bepaalde rechtspersonen of natuurlijke personen die slechts occasioneel of op zeer beperkte basis
financiële activiteiten uitoefenen en de in deze richtlijn
bepaalde bedragen aan te passen, rekening houdend met
de economische ontwikkelingen en de veranderingen in
de internationale normen. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van Richtlijn 2005/60/EG, onder meer door
haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen,
moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis
van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure
met toetsing.

(5)

Overeenkomstig Richtlijn 2005/60/EG zijn de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden in de
tijd beperkt. In hun verklaring betreffende Besluit
2006/512/EG hebben het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie gesteld dat Besluit 2006/512/EG een
bevredigende horizontale oplossing biedt voor het verzoek van het Europees Parlement, de uitvoering van de
volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen wetgevingsbesluiten te toetsen en dat aan de Commissie derhalve uitvoeringsbevoegdheden van onbeperkte duur
moeten worden verleend. Het Europees Parlement en
de Raad hebben ook verklaard erop te zullen toezien
dat de voorstellen tot intrekking van bepalingen van besluiten die voorzien in een beperking in de tijd van de
delegatie van de uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie, met de grootste spoed worden aangenomen. Als
gevolg van de invoering van de regelgevingsprocedure
met toetsing moet de bepaling van Richtlijn
2005/60/EG waarin een dergelijke beperking in de tijd
is opgenomen, worden geschrapt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, eerste en derde zin, en
op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad (4) bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer
door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te
schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe
niet-essentiële onderdelen.

(1) PB C 161 van 13.7.2007, blz. 45.
(2) PB C 39 van 23.2.2007, blz. 1.
(3) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en Besluit van de Raad
van 3 maart 2008.
4
( ) PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/64/EG (PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1).
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(6) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.
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De Commissie dient op gezette tijden de werking te
controleren van de bepalingen betreffende de aan haar
verleende uitvoeringsbevoegdheden, teneinde het Europees Parlement en de Raad in staat te stellen na te
gaan of de reikwijdte van deze bevoegdheden en de
aan de Commissie opgelegde procedurele vereisten adequaat zijn en borg staan voor doelmatigheid en democratische verantwoording.

(7)

Richtlijn 2005/60/EG dient derhalve te worden gewijzigd.

(8)

Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 2005/60/EG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen
betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij
niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve
niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtlijn 2005/60/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 40, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

L 76/47

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 41, lid 2 bis,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
3. Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:
a) het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:
„2 bis.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de
bepalingen van artikel 8 van dat besluit.”;
b) de leden 3 en 4 worden vervangen door:
„3.
Uiterlijk op 31 december 2010, en vervolgens ten
minste om de drie jaar, toetst de Commissie de bepalingen betreffende haar uitvoeringsbevoegdheden en dient
zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag
in over de werking van deze bevoegdheden. In dit verslag
wordt met name onderzocht of het noodzakelijk is dat de
Commissie op deze richtlijn wijzigingen voorstelt teneinde een passende reikwijdte van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden te waarborgen. De
conclusie volgens welke een wijziging al dan niet noodzakelijk is, wordt nader gemotiveerd. Indien noodzakelijk
gaat het verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot
wijziging van de bepalingen betreffende de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.”.

a) de woorden „volgens de procedure van artikel 41, lid 2,”
worden geschrapt;

Artikel 2
Inwerkingtreding

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:

„De in de eerste alinea genoemde maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 41, lid 2 bis, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.”.

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 3
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.
2. Artikel 40, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

a) de woorden „volgens de procedure van artikel 41, lid 2,”
worden geschrapt;

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G.PÖTTERING

J. LENARČIČ
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RICHTLIJN 2008/21/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot wijziging van Richtlijn 91/675/EEG van de Raad tot oprichting van een Europees Comité voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
betreft
betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens
de geldende procedures worden aangepast.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

(4)

De maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van
richtlijnen op het terrein van het directe schadeverzekeringsbedrijf en op dat van het directe levensverzekeringsbedrijf, alsmede op het gebied van herverzekeringen en
bedrijfspensioenen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG. Wanneer het maatregelen
van algemene strekking betreft tot wijziging van nietessentiële onderdelen van deze richtlijnen, onder meer
door deze richtlijnen aan te vullen met nieuwe nietessentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.

(5)

Derhalve dient Richtlijn 91/675/EEG dienovereenkomstig
te worden gewijzigd,

(6)

Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 91/675/EEG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen
betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij
niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve
niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Richtlijn 91/675/EEG van de Raad (3) bepaalt dat een
aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4).

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer
door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te
schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe
niet-essentiële onderdelen.

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (5)

(1) PB C 161 van 13.7.2007, blz. 45.
(2) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
3 maart 2008.
(3) PB L 374 van 31.12.1991, blz. 32. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2005/1/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB
L 79 van 24.3.2005, blz. 9).
(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
(5) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtlijn 91/675/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt vervangen door:

„Artikel 2
Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn artikel 5 bis,
leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG (*) van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
___________
(*) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij
Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006,
blz. 11).”.
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2. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
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Artikel 3
Adressaten

„Artikel 2 bis

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.”.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.

Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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RICHTLIJN 2008/22/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor
informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde
markt zijn toegelaten, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie (6) betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens de
geldende procedures worden aangepast.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op de artikelen 44 en 95,
(4)

De Commissie moet de bevoegdheid worden gegeven om
de voor de uitvoering van Richtlijn 2004/109/EG vereiste
maatregelen vast te stellen, teneinde de technische aspecten van een aantal definities van deze richtlijn te verduidelijken, met name de maximale lengte van de korte
afwikkelingstermijn, de lijst van handelsdagen, de omstandigheden waarin een persoon kennis hadden moeten
krijgen van de verwerving of overdracht van stemrechten,
de voorwaarden van onafhankelijkheid waaraan marktmakers en beheermaatschappijen moeten voldoen; teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten; teneinde de aard van de
controle door de externe accountant te verduidelijken;
teneinde de minimuminhoud van de verkorte financiële
overzichten te omschrijven; teneinde de procedures voor
de kennisgeving en bekendmaking van belangrijke deelnemingen alsook de procedures voor het indienen van
gereglementeerde informatie bij de bevoegde autoriteit
van de lidstaat van herkomst van de uitgevende instelling
verder uit te werken; en teneinde minimumnormen voor
de verspreiding van gereglementeerde informatie en voor
de mechanismen voor centrale opslag te omschrijven.
Daar het maatregelen van algemene strekking betreft
tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van Richtlijn
2004/109/EG, onder meer door haar aan te vullen met
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit
1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met
toetsing.

(5)

Overeenkomstig Richtlijn 2004/109/EG zijn de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden beperkt
in de tijd. In hun verklaring betreffende Besluit
2006/512/EG hebben het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie gesteld dat Besluit 2006/512/EG een
bevredigende horizontale oplossing biedt voor het verzoek van het Europees Parlement, de uitvoering van de
volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen wetgevingsbesluiten te toetsen en dat aan de Commissie derhalve uitvoeringsbevoegdheden van onbeperkte duur
moeten worden verleend. Het Europees Parlement en
de Raad hebben ook verklaard erop te zullen toezien
dat de voorstellen tot intrekking van bepalingen van besluiten die voorzien in een beperking in de tijd van de
delegatie van de uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie, met de grootste spoed worden aangenomen. Als
gevolg van de invoering van de regelgevingsprocedure
met toetsing moet de bepaling van Richtlijn
2004/109/EG waarin een dergelijke beperking in de tijd
is opgenomen, worden geschrapt.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de
Raad (4) bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(2)

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer
door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te
schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe
niet-essentiële onderdelen.

(3)

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende

(1) PB C 161 van 13.7.2007, blz. 45.
(2) PB C 39 van 23.2.2007, blz. 1.
(3) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
3 maart 2008.
(4) PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(6) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.
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(6)

De Commissie dient op gezette tijden de werking te
controleren van de bepalingen betreffende de aan haar
verleende uitvoeringsbevoegdheden, teneinde het Europees Parlement en de Raad in staat te stellen na te
gaan of de reikwijdte van deze bevoegdheden en de
aan de Commissie opgelegde procedurele vereisten adequaat zijn en borg staan voor doelmatigheid en democratische verantwoording.

ning houdend met bijlage V bij Richtlijn 98/34/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni
1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied
van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (*)
volgens de in artikel 27, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.

(7)

Derhalve dient Richtlijn 2004/109/EG dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(8)

Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 2004/109/EG
aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en
alleen betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen
zij niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

De in de tweede alinea, onder a) en b), genoemde maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen

___________
(*) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2006/96/EG van de Raad (PB
L 363 van 20.12.2006, blz. 81).”.
2. Artikel 5, lid 6, wordt als volgt gewijzigd:

a) in de eerste alinea worden de woorden „volgens de in
artikel 27, lid 2, bedoelde procedure” geschrapt;

Richtlijn 2004/109/EG wordt als volgt gewijzigd:
b) de derde alinea wordt vervangen door:
1. Artikel 2, lid 3, wordt vervangen door:

„3.
Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een eenvormige
toepassing van lid 1 te garanderen, stelt de Commissie
volgens de in artikel 27, leden 2 en 2 bis, bedoelde procedures uitvoeringsmaatregelen vast voor de in lid 1 vervatte definities.

„De onder a) bedoelde maatregelen worden vastgesteld
volgens de in artikel 27, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. De onder b) en c) bedoelde maatregelen, die
niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

De Commissie dient met name:

a) voor de toepassing van lid 1, onder i), punt ii), de
procedure vast te stellen volgens welke een uitgevende
instelling de keuze van de lidstaat van herkomst mag
maken;

b) wanneer zulks voor de in lid 1, onder i), punt ii), bedoelde keuze van de lidstaat van herkomst passend
wordt geacht, de periode van drie jaar voor de staat
van dienst van de uitgevende instelling aan te passen
in het licht van eventuele nieuwe voorschriften in het
Gemeenschapsrecht die op de toelating tot de handel op
een gereglementeerde markt betrekking hebben;

c) voor de toepassing van lid 1, onder l), een indicatieve lijst op te stellen van hulpmiddelen die niet als
„elektronische weg” mogen worden aangemerkt, reke-

Indien nodig, kan de Commissie ook de in het eerste lid
bedoelde periode van vijf jaar aanpassen. Deze maatregel, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beoogt te wijzigen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing.”.

3. Artikel 9, lid 7, wordt vervangen door:

„7.
De Commissie stelt uitvoeringsmaatregelen vast om
met de technische ontwikkelingen op de financiële markten
rekening te houden en een eenvormige toepassing van de
leden 2, 4 en 5 te garanderen. Deze maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen
door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in
artikel 27, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing.
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De Commissie specificeert de maximale lengte van de
„korte afwikkelingstermijn”, bedoeld in lid 4 van dit artikel,
alsmede de passende mechanismen voor de controle door
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst. Deze
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden
vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

Bovendien kan de Commissie volgens de in artikel 27,
lid 2, bedoelde procedure de in lid 2 van dit artikel bedoelde gebeurtenissen opsommen.”.

19.3.2008

7. Artikel 19, lid 4, wordt als volgt gewijzigd:
a) in de eerste alinea worden de woorden „volgens de in
artikel 27, lid 2, bedoelde procedure” geschrapt;
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste en tweede alinea genoemde maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.”.

4. Artikel 12, lid 8, wordt als volgt gewijzigd:
8. Artikel 21, lid 4, wordt als volgt gewijzigd:
a) de woorden „volgens de in artikel 27, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:

„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2
bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.

5. Artikel 13, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

a) de woorden „volgens de in artikel 27, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

b) de volgende alinea wordt toegevoegd:

„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2
bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.

6. Artikel 14, lid 2, artikel 17, lid 4, en artikel 18, lid 5,
worden als volgt gewijzigd:

a) de woorden „volgens de in artikel 27, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;

b) de volgende zin wordt toegevoegd:

„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van
deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2
bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.

a) in de eerste alinea worden de woorden „volgens de in
artikel 27, lid 2, bedoelde procedure” geschrapt;
b) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„De in de eerste, tweede en derde alinea genoemde
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen,
worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2 bis,
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
9. Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 4 wordt als volgt gewijzigd:
i) na de eerste alinea wordt de volgende alinea ingevoegd:
„In het kader van punt ii) van de eerste alinea, neemt
de Commissie ook uitvoeringsmaatregelen aan betreffende de beoordeling van standaards met betrekking tot uitgevende instellingen in meer dan een
land. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar
aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”;
ii) de volgende alinea wordt toegevoegd:
„In het kader van de vorige alinea, neemt de Commissie ook uitvoeringsmaatregelen aan met het oog
op de vaststelling van algemene equivalentiecriteria
voor boekhoudnormen van uitgevende instellingen
in meer dan een land. Deze maatregelen, die nietessentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”;
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b) lid 5 wordt als volgt gewijzigd:
i) de woorden „volgens de in artikel 27, lid 2, bedoelde
procedure” worden geschrapt;
ii) de volgende zin wordt toegevoegd:
„Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen
van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar
aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.”;
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„3.
Uiterlijk op 31 december 2010, en vervolgens ten
minste om de drie jaar, toetst de Commissie de bepalingen betreffende haar uitvoeringsbevoegdheden en dient
zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in
over de werking van deze bevoegdheden. In dit verslag
wordt met name onderzocht of het noodzakelijk is dat
de Commissie op deze richtlijn wijzigingen voorstelt
teneinde een passende reikwijdte van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden te waarborgen. De conclusie volgens welke een wijziging al dan
niet noodzakelijk is, wordt nader gemotiveerd. Indien
noodzakelijk gaat het verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de bepalingen betreffende de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.”.

c) aan lid 7 wordt de volgende alinea toegevoegd:
Artikel 2
„De Commissie neemt ook uitvoeringsmaatregelen aan
met het oog op de vaststelling van algemene equivalentiecriteria voor boekhoudnormen in de zin van de eerste
alinea. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen
van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te
vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2
bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.

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

Artikel 3
Adressaten

10. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
a) het volgende lid wordt ingevoegd:
„2 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn
artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming
van artikel 8 van dat besluit.”;
b) de leden 3 and 4 worden vervangen door:

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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RICHTLIJN 2008/23/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 maart 2008
tot
wijziging
van
Richtlijn
2006/49/EG
inzake
de
kapitaaltoereikendheid
van
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, wat de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden betreft
betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens
de geldende procedures worden aangepast.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

(4)

De Commissie moet de bevoegdheid worden gegeven om
de voor de uitvoering van Richtlijn 2006/49/EG vereiste
maatregelen vast te stellen, teneinde onder meer rekening
te houden met technische ontwikkelingen op de financiele markten en een eenvormige toepassing van die richtlijn te verzekeren. Deze maatregelen hebben de volgende
doelstellingen: verduidelijking van definities; aanpassing
van de bepalingen van die richtlijn door middel van
technische aanpassingen op het gebied van de bepaling
van het eigen vermogen, op het gebied van de organisatie, berekening en beoordeling van risico’s en risicoposities en op het gebied van de categorieën van beleggingsondernemingen die aan die richtlijn zijn onderworpen.
Daar het maatregelen van algemene strekking betreft
tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van Richtlijn
2006/49/EG, moeten zij worden vastgesteld volgens de
in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.

(5)

Overeenkomstig Richtlijn 2006/49/EG zijn de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden beperkt
in de tijd. In hun verklaring betreffende Besluit
2006/512/EG hebben het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie gesteld dat Besluit 2006/512/EG een
bevredigende horizontale oplossing biedt voor het verzoek van het Europees Parlement de uitvoering van de
volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen wetgevingsbesluiten te toetsen en dat aan de Commissie derhalve uitvoeringsbevoegdheden van onbeperkte duur
moeten worden verleend. Het Europees Parlement en
de Raad hebben ook verklaard erop te zullen toezien
dat de voorstellen tot intrekking van bepalingen van besluiten die voorzien in een beperking in de tijd van de
delegatie van de uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie met de grootste spoed worden aangenomen. Als
gevolg van de invoering van de regelgevingsprocedure
met toetsing, moet de bepaling van Richtlijn
2006/49/EG waarin een dergelijke beperking in de tijd
is opgenomen, worden geschrapt.

(6)

De Commissie dient op gezette tijden de werking te
controleren van de bepalingen betreffende de aan haar
verleende uitvoeringsbevoegdheden, teneinde het Europees Parlement en de Raad in staat te stellen na te
gaan of de reikwijdte van deze bevoegdheden en de
aan de Commissie opgelegde procedurele vereisten adequaat zijn en borg staan voor doelmatigheid en democratische verantwoording.

(7)

Derhalve dient Richtlijn 2006/49/EG dienovereenkomstig
te worden gewijzigd.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de
Raad (4) bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(2)

Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met
toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen
van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële
onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251
van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer
door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te
schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe
niet-essentiële onderdelen.

(3)

Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op, op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende
besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (6)

(1) PB C 161 van 13.7.2007, blz. 45.
(2) PB C 39 van 23.2.2007, blz. 1.
(3) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en Besluit van de Raad
van 3 maart 2008.
4
( ) PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201.
(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
(6) PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.
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Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 2006/49/EG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen
betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij
niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve
niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Richtlijn 2006/49/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:
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b) leden 3 en 4 worden vervangen door:
„3.
Uiterlijk op 31 december 2010, en vervolgens ten
minste om de drie jaar, toetst de Commissie de bepalingen betreffende haar uitvoeringsbevoegdheden en dient
zij bij het Europees Parlement en de Raad een verslag
in over de werking van deze bevoegdheden. In dit verslag
wordt met name onderzocht of het noodzakelijk is dat de
Commissie op deze richtlijn wijzigingen voorstelt teneinde een passende reikwijdte van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden te waarborgen. De
conclusie volgens welke een wijziging al dan niet noodzakelijk is, wordt nader gemotiveerd. Indien noodzakelijk
gaat het verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot
wijziging van de bepalingen betreffende de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.”.

a) in lid 1 worden de woorden „volgens de procedure van
artikel 42, lid 2” geschrapt;

Artikel 2
Inwerkingtreding

b) lid 2 wordt vervangen door:

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

„2.
De in lid 1 bedoelde maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen,
worden vastgesteld volgens de in artikel 42, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”.
2. Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:
„2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming
van artikel 8 van dat besluit.”;

Artikel 3
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 maart 2008
tot wijziging van Beschikking 2004/558/EG tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad
voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen
ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige
lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma’s
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1004)
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/233/EG)
goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende
uitroeiingsprogramma’s (2) keurt de programma’s voor de
bestrijding en uitroeiing van infecties met het boviene
herpesvirus van het type 1 („BHV1”) goed die zijn ingediend door de in bijlage I bij die beschikking vermelde
lidstaten voor de in die bijlage opgenomen regio’s, waarvoor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG
aanvullende garanties voor BHV1 gelden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1),
en met name op artikel 9, lid 2,

(3)

Tsjechië heeft nu zijn programma voor de uitroeiing van
de BHV1-infectie op het gehele grondgebied van die lidstaat ingediend. Dat programma voldoet aan de criteria
van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG. Dat programma voorziet ook in voorschriften voor het binnenlands verkeer van runderen, die overeenkomen met die
welke eerder zijn toegepast in bepaalde lidstaten of regio’s daarvan waar de ziekte met succes is uitgeroeid.

(4)

Het door Tsjechië ingediende programma en de overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG geboden aanvullende garanties moeten worden goedgekeurd.

(5)

Bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG moet daarom
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

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

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

In artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG wordt bepaald dat
een lidstaat die een bindend nationaal programma voor
de bestrĳding van een van de in bĳlage E, deel II, bij die
richtlijn genoemde besmettelĳke ziekten heeft, dat programma aan de Commissie ter goedkeuring kan voorleggen. Dat artikel voorziet ook in de vaststelling van de
aanvullende garanties die in het intracommunautaire handelsverkeer kunnen worden geëist.

Beschikking 2004/558/EG van de Commissie van
15 juli 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG
van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties
voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen
ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2007/729/EG van de Commissie (PB L 294 van
13.11.2007, blz. 26).

(2) PB L 249 van 23.7.2004, blz. 20. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Beschikking 2007/584/EG (PB L 219 van 24.8.2007, blz. 37).
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2008.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie

BIJLAGE
„BIJLAGE I

Lidstaten

Regio’s van de lidstaten waarvoor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG aanvullende
garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis gelden

Tsjechië

Alle regio’s

Duitsland

Alle regio’s, met uitzondering van de Regierungsbezirke Oberpfalz en Oberfranken in de
deelstaat Beieren

Italië

De autonome regio Friuli Venezia Giulia
De autonome provincie Trento”
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 maart 2008
tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG wat betreft de erkenning van bepaalde bestuurlijke
gebieden van Polen als officieel vrij van enzoötische boviene leukose
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 974)
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/234/EG)
te worden erkend als gebieden in Polen die officieel vrij
zijn van enzoötische boviene leukose.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(4)

Na de evaluatie van die documenten moeten die powiaty
in Polen worden erkend als gebieden van die lidstaat die
officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose.

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1),
en met name op bijlage D, hoofdstuk I, onder E,

(5)

Beschikking 2003/467/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Overwegende hetgeen volgt:

(6)

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

(1)

(2)

In bijlage D bij Richtlijn 64/432/EEG wordt bepaald dat
lidstaten of delen van lidstaten als officieel vrij van enzoötische boviene leukose kunnen worden erkend ten
aanzien van de rundveebeslagen, indien zij aan bepaalde
in die richtlijn vastgestelde voorwaarden voldoen.
De lijsten van delen van lidstaten die vrij zijn van enzoötische boviene leukose worden vastgesteld in Beschikking
2003/467/EG van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van
lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten
aanzien van de rundveebeslagen (2).

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Bijlage III bij Beschikking 2003/467/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 18 maart 2008.

(3)

Polen heeft bij de Commissie documenten ingediend
waaruit blijkt dat 14 bestuurlijke gebieden (powiaty) binnen de hogere bestuurlijke eenheden (wojewodstwa) Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie en Małopolskie voldoen aan
de in Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden om

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64. Richtlijn laatstelijk
bij Beschikking 2007/729/EG van de Commissie (PB L
13.11.2007, blz. 26).
(2) PB L 156 van 25.6.2003, blz. 74. Beschikking laatstelijk
bij Beschikking 2008/97/EG (PB L 32 van 6.2.2008, blz.

gewijzigd
294 van
gewijzigd
25).

Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
In hoofdstuk 2 van bijlage III bij Beschikking 2003/467/EG wordt de tweede alinea betreffende Polen vervangen door:
„In Polen:
— Wojewodstvo Dolnośląskie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra,
Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski,
Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

— Wojewodstvo Lubelskie

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

— Wojewodstwo Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński,
Toruń, Wąbrzeski.

— Wojewodstvo Łódzkie

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński,
Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański,
Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski,
Zduńskowolski, Zgierski.

— Wojewodstwo Małopolskie

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski,
Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski,
Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

— Wojewodstwo Opolskie

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski,
Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

— Wojewodstvo Podkarpackie

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.
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— Wojewodstwo Śląskie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski,
Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski,
Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

— Wojewodstwo Świętokrzyskie

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

— Wojewodstwo Wielkopolskie

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski,
Słupecki, Turecki, Wrzesiński.”

19.3.2008

