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

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 331/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
Overwegende hetgeen volgt:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op 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),

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 (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de
resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uru
guayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Com
missie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel
A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 be
doelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bij
lage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

74,9
139,0
104,6
106,2

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

155,5
55,7
113,1
108,1

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

220,7
28,1
118,6
122,5

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
US
ZZ

44,1
57,0
46,8
55,4
51,6
49,7
50,8

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

61,4
76,0
68,7

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

79,3
76,6
82,8
88,6
22,6
114,2
130,7
63,9
82,8
82,4

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

87,5
90,1
146,7
87,4
102,9

(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 „overige oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 332/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot wijziging van Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
zijn om producten van de onderverdelingen
1905 90 20 en 1905 90 90 van elkaar te onderscheiden.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de statistiek- en tariefnomen
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name
op artikel 9, lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Voor de indeling van bepaalde producten van post 1905
van de gecombineerde nomenclatuur die een bijlage
vormt bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, moet een on
derscheid worden gemaakt tussen producten van onder
verdeling 1905 90 20 enerzijds en bereidingen van on
derverdeling 1905 90 90 anderzijds.
Overeenkomstig de toelichting op post 1905, punt (B)
van het geharmoniseerd systeem omvat deze post een
groep van meel- of zetmeelproducten die meestal in de
vorm van schijfjes of vellen gebakken zijn.

(5)

Het is daarom dienstig aan hoofdstuk 19 de aanvullende
aantekening toe te voegen dat onderverdeling
1905 90 20 alleen droge en breekbare producten omvat.

(6)

Verordening (EEG) nr. 2658/87 moet daarom dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstem
ming met het advies van het Comité Douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In hoofdstuk 19 van de gecombineerde nomenclatuur die een
bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 vormt, wordt de
volgende aanvullende aantekening toegevoegd:
„3. Onderverdeling 1905 90 20 omvat alleen droge en
breekbare producten.”

(3)

Er wordt geen definitie gegeven van „dergelijke produc
ten” in onderverdeling 1905 90 20.

Artikel 2

(4)

Er zijn problemen gerezen met de indeling van zoge
noemde deegvellen doordat er geen duidelijke criteria

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende 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, 23 april 2009.
Voor de Commissie
László KOVÁCS

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 333/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees
controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(5)

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, derde alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 1359/2007 van de Commissie van
21 november 2007 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer
van bepaalde soorten rundvlees zonder been (5) wordt de
bijzondere restitutie verlaagd wanneer de voor uitvoer
bestemde hoeveelheid minder dan 95 %, doch ten minste
85 % van de totale hoeveelheid (in gewicht) door uitbe
ning verkregen stukken bedraagt.

(6)

Verordening (EG) nr. 60/2009 van de Commissie (6)
moet derhalve worden ingetrokken en door een nieuwe
verordening worden vervangen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Beheerscomité
voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

Gelet op 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), en
met name op artikel 164, lid 2, laatste alinea, en artikel 170,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1 )

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de
in deel XV van bijlage I bij die verordening bedoelde
producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap
worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.
Gezien de huidige situatie marktsituatie in de rundvlees
sector moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld over
eenkomstig de voorschriften en criteria van de artikelen
162, 163, 164 en 167 tot en met 170 van Verordening
(EG) nr. 1234/2007.
Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de be
stemming worden gedifferentieerd, met name indien dit
noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de
specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplich
tingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het
Verdrag gesloten overeenkomsten.
Restituties mogen uitsluitend worden toegekend voor
producten die vrij in de Gemeenschap kunnen circuleren
en die zijn voorzien van een gezondheidsmerk zoals be
doeld in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EG)
nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad
van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong (2). Deze producten moeten ook voldoen aan
de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 van
het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
inzake levensmiddelenhygiëne (3) en van Verordening
(EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van speci
fieke voorschriften voor de organisatie van de officiële

PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; gerectificeerd in PB L 226 van
25.6.2004, blz. 22.
(3) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 226 van
25.6.2004, blz. 3.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De voor de uitvoerrestituties als bedoeld in artikel 164
van Verordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende
producten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgeno
men in de bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden
onder voorbehoud van de naleving van de in lid 2 van het
onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.
2.
De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking
komende producten moeten voldoen aan de desbetreffende
eisen van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr.
853/2004, en moeten met name in een erkende inrichting
zijn vervaardigd en voldoen aan de in bijlage I, sectie I, hoofd
stuk III, van Verordening (EG) nr. 854/2004 vastgestelde bepa
lingen inzake gezondheidsmerken.
Artikel 2
In het in artikel 7, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr.
1359/2007 bedoelde geval wordt de restitutie voor producten
van code 0201 30 00 9100 verminderd met 7 EUR/100 kg.
Artikel 3
Verordening (EG) nr. 60/2009 wordt ingetrokken.
(4) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; gerectificeerd in PB L 226 van
25.6.2004, blz. 83.
(5) PB L 304 van 22.11.2007, blz. 21.
(6) PB L 19 van 23.1.2009, blz. 12.

24.4.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

L 104/5

L 104/6

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

24.4.2009

BIJLAGE
Met ingang van 24 april 2009 geldende uitvoerrestituties in de sector rundvlees

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levend gewicht

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levend gewicht

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

B02

EUR/100 kg nettogewicht

48,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

28,7

B02

EUR/100 kg nettogewicht

48,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

28,7

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

B02

EUR/100 kg nettogewicht

61,0

B03

EUR/100 kg nettogewicht

35,9

B02

EUR/100 kg nettogewicht

36,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

21,5

US (3)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

B02

EUR/100 kg nettogewicht

22,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

7,5

B04

EUR/100 kg nettogewicht

84,7

B03

EUR/100 kg nettogewicht

49,8

EG

EUR/100 kg nettogewicht

103,4

B04

EUR/100 kg nettogewicht

50,8

B03

EUR/100 kg nettogewicht

29,9

EG

EUR/100 kg nettogewicht

62,0

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

B02

EUR/100 kg nettogewicht

16,3

B03

EUR/100 kg nettogewicht

5,4

US (3)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettogewicht

6,5

0201 10 00 9130 (1)

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9130 (1)

0201 30 00 9050

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 20 30 9000

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100
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Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettogewicht

22,6

B03

EUR/100 kg nettogewicht

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettogewicht

20,7

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
De bestemmingscodes zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19).
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
B00: alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestem
mingen).
B02: B04 en bestemming EG.
B03: Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo (*), Montenegro, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,
proviandering en bunkeren (bestemmingen zoals bedoeld in de artikelen 36 en 45 en, indien toepasselijk, artikel 44 van
Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11).
B04: Turkije, Oekraïne, Belarus, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadz
jikistan, Kirgizië, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Libanon, Syrië, Irak, Iran, Israël, Westelijke Jordaanoever/Gazastrook, Jorda
nië, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma),
Thailand, Vietnam, Indonesië, Filipijnen, China, Noord-Korea, Hongkong, Soedan, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad,
Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Guinee, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen,
Centraal-Afrikaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo (Republiek), Congo (Democratische
Republiek), Rwanda, Burundi, Sint-Helena en onderhorigheden, Angola, Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië, Oeganda, Tanzania,
Seychellen en onderhorigheden, Brits gebied in de Indische Oceaan, Mozambique, Mauritius, Comoren, Mayotte, Zambia,
Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho.
(*) Zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.
1
( ) Indeling onder deze onderverdeling is afhankelijk van de overlegging van het attest dat is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 433/2007 van de Commissie (PB L 104 van 21.4.2007, blz. 3).
(2) De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1359/2007 van de Commissie (PB L 304
van 22.11.2007, blz. 21) en, indien van toepassing, aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1741/2006 van de Commissie
(PB L 329 van 25.11.2006, blz. 7).
(3) Zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1643/2006 van de Commissie (PB L 308 van 8.11.2006, blz. 7).
4
( ) Zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1041/2008 van de Commissie (PB L 281 van 24.10.2008, blz. 3).
(5) De restitutie wordt toegekend mits voldaan is aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1731/2006 van de Commissie (PB L 325
van 24.11.2006, blz. 12).
(6) Het gehalte aan mager rundvlees met uitzondering van vet wordt bepaald aan de hand van de analyseprocedure die is opgenomen in de
bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2429/86 van de Commissie (PB L 210 van 1.8.1986, blz. 39).
Het begrip „gemiddeld gehalte” verwijst naar de hoeveelheid van het monster zoals bepaald in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 765/2002 van de Commissie (PB L 117 van 4.5.2002, blz. 6). Het monster wordt genomen uit het deel van de betrokken partij
met het hoogste risico.
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VERORDENING (EG) Nr. 334/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor boter in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving
voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde
landbouwproducten (3) moet, na bestudering van de of
fertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend,
een maximumbedrag van de uitvoerrestitutie worden
vastgesteld voor de inschrijvingsperiode die eindigt op
21 april 2009.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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),
en met name op artikel 164, lid 2, juncto artikel 4,

(3)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht
binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 1

(1)

Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie van
27 juni 2008 tot opening van een permanente inschrij
ving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor
bepaalde zuivelproducten (2) voorziet in een permanente
inschrijving.

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 619/2008 ge
opende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingspe
riode die eindigt op 21 april 2009, het maximumbedrag van de
uitvoerrestitutie voor de in artikel 1, onder a) en b), en artikel 2,
van die verordening vermelde producten en bestemmingen,
vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

(2)

Krachtens artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1454/2007
van de Commissie van 10 december 2007 houdende
gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

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

Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 168 van 28.6.2008, blz. 20.

(3) PB L 325 van 11.12.2007, blz. 69.
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BIJLAGE
(EUR/100 kg)
Productcodes

Maximumuitvoerrestitutie voor uitvoer naar de in
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 619/2008
vermelde bestemmingen

Boter

ex 0405 10 19 9700

60,00

Butteroil

ex 0405 90 10 9000

73,00

Product
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VERORDENING (EG) Nr. 335/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving
voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde
landbouwproducten (3) moet, na bestudering van de of
fertes die in het kader van de inschrijving zijn ingediend,
een maximumbedrag van de restitutie worden vastgesteld
voor de inschrijvingsperiode die eindigt op 21 april
2009.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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),
en met name op artikel 164, lid 2, juncto artikel 4,

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Beheerscomité
voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1
(1)

Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie van
27 juni 2008 tot opening van een permanente inschrij
ving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor
bepaalde zuivelproducten (2) voorziet in een permanente
inschrijving.

In het kader van de bij Verordening (EG) nr. 619/2008 geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingspe
riode die eindigt op 21 april 2009, het maximumbedrag van de
restitutie voor de in artikel 1, onder c), en artikel 2, van die
verordening bedoelde producten en bestemmingen vastgesteld
op 22,00 EUR/100 kg.

(2)

Krachtens artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1454/2007
van de Commissie van 10 december 2007 houdende
gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 168 van 28.6.2008, blz. 20.

(3) PB L 325 van 11.12.2007, blz. 69.
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VERORDENING (EG) Nr. 336/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees
bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EG)
nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad
van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong (2). Deze producten moeten ook voldoen aan
de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 van
het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
inzake levensmiddelenhygiëne (3) en van Verordening
(EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van speci
fieke voorschriften voor de organisatie van de officiële
controles van voor menselijke consumptie bestemde pro
ducten van dierlijke oorsprong (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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), en
met name op artikel 164, lid 2, laatste alinea, en artikel 170,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de
in deel XVII van bijlage I die verordening bedoelde pro
ducten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap
worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige marktsituatie in de varkensvleessector
moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeen
komstig de voorschriften en criteria van de artikelen
162, 163, 164, 167, 169 en 170 van Verordening
(EG) nr. 1234/2007.

(3)

Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de be
stemming worden gedifferentieerd, met name indien dit
noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de
specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplich
tingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het
Verdrag gesloten overeenkomsten.

(4)

Restituties mogen uitsluitend worden toegekend voor
producten die vrij in de Gemeenschap kunnen circuleren
en die zijn voorzien van een gezondheidsmerk zoals

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Beheerscomité
voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De voor de uitvoerrestituties als bedoeld in artikel 164
van Verordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende
producten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgeno
men in de bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden
onder voorbehoud van de naleving van de in lid 2 van het
onderhavige artikel vastgestelde voorwaarden.
2.
De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking
komende producten moeten voldoen aan de desbetreffende ei
sen van de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr.
853/2004, en moeten met name in een erkende inrichting
zijn vervaardigd en voldoen aan de in bijlage I, sectie I, hoofd
stuk III, van Verordening (EG) nr. 854/2004 vastgestelde bepa
lingen inzake gezondheidsmerken.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

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

Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; gerectificeerd in PB L 226 van
25.6.2004, blz. 22.
(3) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 226 van
25.6.2004, blz. 3.
(4) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; gerectificeerd in PB L 226 van
25.6.2004, blz. 83.
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BIJLAGE
Uitvoerrestituties in de sector varkensvlees voor de periode vanaf 24 april 2009

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
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VERORDENING (EG) Nr. 337/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van
ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95
prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede
van ovoalbumine, blijkt dat de representatieve prijzen
voor de invoer van bepaalde producten moeten worden
gewijzigd met inachtneming van de naar gelang van de
oorsprong optredende prijsverschillen. De representatieve
prijzen moeten derhalve worden bekendgemaakt.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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), en
met name op artikel 143,
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, en
met name op artikel 3, lid 4,

(2)

Deze wijziging moet, gezien de marktsituatie, zo spoedig
mogelijk worden toegepast.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Beheerscomité
voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(3)

Artikel 1

Bij Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie (2)
zijn bepalingen vastgesteld voor de toepassing van de
regeling inzake aanvullende invoerrechten en zijn de re
presentatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en
eieren, alsmede van ovoalbumine, vastgesteld.

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1484/95 wordt vervangen
door de bijlage bij deze verordening.

Uit de regelmatige controle van de gegevens die als basis
worden gebruikt voor het bepalen van de representatieve

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

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 145 van 29.6.1995, blz. 47.

L 104/14

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

24.4.2009

BIJLAGE
van de verordening van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de
sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95
„BIJLAGE I

GN-code

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 50

Omschrijving

Geslachte kippen
70 %), bevroren

(zogenaamde

Geslachte kippen
65 %), bevroren

(zogenaamde

kippen

kippen

Delen zonder been, van hanen of van
kippen, bevroren

Borsten van kippen, bevroren

Representatieve prijs
(EUR/100 kg)

In artikel 3, lid 3,
bedoelde zekerheid
(EUR/100 kg)

Oorsprong (1)

104,3

0

BR

100,6

0

AR

127,8

0

BR

128,3

0

AR

215,8

25

BR

214,5

26

AR

275,7

7

CL

190,3

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Dijen van kippen, bevroren

118,8

7

BR

0207 25 10

Geslachte kalkoenen (zogenaamde kalkoenen
80 %), bevroren

223,4

0

BR

0207 27 10

Delen zonder been, van kalkoenen, bevroren

228,9

20

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Eigeel

383,8

0

AR

0408 91 80

Eieren uit de schaal, gedroogd

335,7

0

AR

1602 32 11

Bereidingen van hanen of van kippen, niet
gekookt en niet gebakken

250,0

11

BR

3502 11 90

Ovoalbumine, gedroogd

563,0

0

AR

(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. 338/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren
de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhy
giëne (2) en van Verordening (EG) nr. 853/2004 van
het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften
voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (3), alsmede
aan de voorwaarden inzake het merken die zijn vast
gesteld in bijlage XIV, punt A, van Verordening (EG)
nr. 1234/2007.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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 (1), en met name op artikel 164,
lid 2, laatste alinea, en artikel 170,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de
in deel XIX van bijlage I bij die verordening bedoelde
producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap
worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.

(2)

Gezien de huidige situatie op de eiermarkt, moeten uit
voerrestituties worden vastgesteld overeenkomstig de re
gels en bepaalde criteria van de artikelen 162, 163, 164,
167, 169 en 170 van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

(3)

Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de be
stemming worden gedifferentieerd, met name indien dit
noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de
specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplich
tingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het
Verdrag gesloten overeenkomsten.

(4)

De restituties moeten slechts worden toegekend voor
producten die vrij in de Gemeenschap mogen worden
verhandeld en die voldoen aan de vereisten van Verorde
ning (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en

(5)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht
binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De voor de restituties als bedoeld in artikel 164 van Ver
ordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende produc
ten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de
bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbe
houd van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige
artikel vastgestelde voorwaarden.
2.
De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking
komende producten moeten voldoen aan de vereisten van de
Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en
moeten met name in een erkende inrichting zijn bereid en
voldoen aan de voorwaarden voor het merken, die zijn vastge
steld in bijlage II, sectie I, van Verordening (EG) nr. 853/2004
en in bijlage XIV, punt A, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

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

Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2) PB L 139 van
25.6.2004, blz.
(3) PB L 139 van
25.6.2004, blz.

30.4.2004, blz. 1. Rectificatie in PB L 226 van
3.
30.4.2004, blz. 55. Rectificatie in PB L 226 van
22.
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BIJLAGE
Uitvoerrestituties in de sector eieren van toepassing vanaf 24 april 2009
Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 st.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 st.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

37,65

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,85

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

6,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
E09 Uitvoer naar Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Hongkong SAR, Rusland en Turkije
E10 Uitvoer naar Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand, Taiwan en de Filipijnen
E19 Uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en de bestemmingen bedoeld onder E09 en E10
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VERORDENING (EG) Nr. 339/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De restituties moeten slechts worden toegekend voor
producten die vrij in de Gemeenschap mogen worden
verhandeld en die zijn voorzien van het identificatiemerk
als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening
(EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van speci
fieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dier
lijke oorsprong (2). Deze producten moeten tevens vol
doen aan de vereisten van Verordening (EG) nr.
852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (3).

(5)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht
binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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 (1), en met name op artikel 164,
lid 2, laatste alinea, en artikel 170,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Krachtens artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kan het verschil tussen de prijzen van de
in deel XX van bijlage I bij die verordening bedoelde
producten op de wereldmarkt en die in de Gemeenschap
worden overbrugd door een restitutie bij uitvoer.
Gezien de huidige situatie op de pluimveevleesmarkt,
moeten uitvoerrestituties worden vastgesteld overeen
komstig de regels en bepaalde criteria van de artikelen
162, 163, 164, 167, 169 en 170 van Verordening (EG)
nr. 1234/2007.
Krachtens artikel 164, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1234/2007 kunnen de restituties naar gelang van de be
stemming worden gedifferentieerd, met name indien dit
noodzakelijk is wegens de situatie op de wereldmarkt, de
specifieke vereisten van bepaalde markten of de verplich
tingen die voortvloeien uit volgens artikel 300 van het
Verdrag gesloten overeenkomsten.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De voor de restituties als bedoeld in artikel 164 van Ver
ordening (EG) nr. 1234/2007 in aanmerking komende produc
ten, alsmede het bedrag van die restituties zijn opgenomen in de
bijlage bij de onderhavige verordening, en gelden onder voorbe
houd van de naleving van de in lid 2 van het onderhavige
artikel vastgestelde voorwaarden.
2.
De op grond van lid 1 voor restituties in aanmerking
komende producten moeten voldoen aan de vereisten van de
Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, en
moeten met name in een erkende inrichting zijn bereid en
voldoen aan de voorwaarden inzake het identificatiemerk, die
zijn vastgesteld in bijlage II, sectie I, van Verordening (EG) nr.
853/2004.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

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

Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.
(3) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1. Rectificatie in PB L 226 van
25.6.2004, blz. 3.
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BIJLAGE
Uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee voor de periode vanaf 24 april 2009

Productcode

Bestemming

Meeteenheid

Restitutiebedrag

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V03
V03
V03

EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0,24
0,24
0,24
0,24
0,47
0,47
40,00
40,00
40,00

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.
De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
V03 A24, Angola, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Jemen, Libanon, Irak en
Iran.
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VERORDENING (EG) Nr. 340/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor boter voor de derde bijzondere inschrijving in
het kader van de bij Verordening (EG) nr. 186/2009 geopende openbare inschrijving
(3)

Op grond van de voor de derde bijzondere inschrijving
ontvangen offertes moet een maximumaankoopprijs wor
den vastgesteld.

Gelet op 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),
en met name op artikel 43, juncto artikel 4,

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Beheerscomité
voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 186/2009 (2) is overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 105/2008 van 5 februari 2008,
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interven
tiemaatregelen op de markt voor boter (3) een openbare
inschrijving geopend voor de aankoop van boter voor de
periode die afloopt op 31 augustus 2009.
Krachtens artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr.
105/2008 moet op grond van de offertes die voor elke
bijzondere inschrijving worden ontvangen, een maximumaankoopprijs worden vastgesteld of worden beslo
ten geen gevolg aan de inschrijving te geven.

Artikel 1
Voor de derde bijzondere inschrijving die in het kader van de
bij Verordening (EG) nr. 186/2009 geopende openbare in
schrijving voor de aankoop van boter is geopend en waarvoor
de termijn voor de indiening van offertes op 21 april 2009 is
verstreken, wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op
220,00 EUR/100 kg.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 64 van 10.3.2009, blz. 3.
(3) PB L 32 van 6.2.2008, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 341/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de eerste bijzondere
inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 310/2009 geopende openbare inschrijving
prijs worden vastgesteld of worden besloten geen gevolg
aan de inschrijving te geven.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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),
en met name op artikel 43, juncto artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Op grond van de voor de eerste bijzondere inschrijving
ontvangen offertes moet een maximumaankoopprijs wor
den vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Beheerscomité
voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Bij Verordening (EG) nr. 310/2009 (2) is overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 214/2001 van 12 januari 2001
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interven
tiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder (3)
een openbare inschrijving geopend voor de aankoop
van mageremelkpoeder voor de periode die afloopt op
31 augustus 2009.
Krachtens artikel 17 van Verordening (EG) nr. 214/2001
moet op grond van de offertes die voor elke bijzondere
inschrijving worden ontvangen, een maximumaankoop

Artikel 1
Voor de eerste bijzondere inschrijving die in het kader van de
bij Verordening (EG) nr. 310/2009 geopende openbare inschrij
ving voor de aankoop van mageremelkpoeder is geopend en
waarvoor de termijn voor de indiening van offertes op 21 april
2009 is verstreken, wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld
op 168,90 EUR per 100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 97 van 16.4.2009, blz. 13.
(3) PB L 37 van 7.2.2001, blz. 100.
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VERORDENING (EG) Nr. 342/2009 VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de
vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, onder b), van Verorde
ning (EG) nr. 1043/2005 dient de restitutie per 100 kg
van elk van de betrokken basisproducten te worden vast
gesteld voor dezelfde periode als die welke is gekozen
voor de vaststelling van de restituties voor dezelfde pro
ducten die in onverwerkte toestand worden uitgevoerd.

(4)

In artikel 11 van de in het kader van de Uruguayronde
gesloten landbouwovereenkomst is bepaald dat de resti
tutie bij uitvoer van een in een goed verwerkt product
niet meer mag bedragen dan de restitutie voor ditzelfde
product dat in onverwerkte toestand wordt uitgevoerd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Beheerscomité
voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw
markten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op 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), en
met name op artikel 164 lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 162, lid 1, onder b), van Veror
dening (EG) nr. 1234/2007 kan het verschil tussen de
prijzen van de in artikel 1, lid 1, onder s), en in deel XIX
van bijlage I bij die verordening bedoelde producten in
de internationale handel enerzijds en de prijzen in de
Gemeenschap anderzijds door een restitutie bij de uitvoer
worden overbrugd wanneer deze producten worden uit
gevoerd in de vorm van goederen die in deel V van
bijlage XX bij die verordening worden genoemd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
(2)

In Verordening (EG) nr. 1043/2005 van de Commissie
van 30 juni 2005 houdende tenuitvoerlegging van Ver
ordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad wat betreft de
regeling aangaande de toekenning van restituties bij uit
voer en de criteria voor de vaststelling van het restitutie
bedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitge
voerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I
van het Verdrag vallen (2), is aangegeven voor welke pro
ducten een restitutie moet worden vastgesteld wanneer ze
worden uitgevoerd in de vorm van goederen bedoeld in
deel V van bijlage XX bij Verordening (EG) nr.
1234/2007.

De restituties die van toepassing zijn op de in bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1043/2005 en in artikel 1, lid 1, onder
s), Verordening (EG) nr. 1234/2007 opgenomen basisproducten
die worden uitgevoerd in de vorm van in deel V van bijlage XX
bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 vermelde goederen, wor
den vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is aan
gegeven.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 24 april 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Heinz ZOUREK

Directeur-generaal Ondernemingen en industrie

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 172 van 5.7.2005, blz. 24.
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BIJLAGE
Restituties die met ingang van 24 april 2009 van toepassing zijn op eieren en eigeel die worden uitgevoerd in de
vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen
(EUR/100 kg)
GN-code

0407 00

Omschrijving

Bestemming (1)

Restituties

02

0,00

03

16,00

04

0,00

01

0,00

01

37,65

01

18,90

01

18,90

01

23,85

01

6,00

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:
– van pluimvee:

0407 00 30

– – andere:
a) in geval van uitvoer van ovoalbumine van de GNcodes 3502 11 90 en 3502 19 90

b) in geval van uitvoer van andere goederen
0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd
of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren
of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toege
voegde suiker of andere zoetstoffen:
– eigeel:

0408 11
ex 0408 11 80

– – gedroogd:
– – – geschikt voor menselijke consumptie:
ongezoet

0408 19

– – andere:
– – – geschikt voor menselijke consumptie:

ex 0408 19 81

– – – – vloeibaar:
ongezoet

ex 0408 19 89

– – – – bevroren:
ongezoet
– andere:

0408 91
ex 0408 91 80

– – gedroogd:
– – – geschikt voor menselijke consumptie:
ongezoet

0408 99
ex 0408 99 80

– – andere:
– – – geschikt voor menselijke consumptie:
ongezoet

(1) De bestemmingen zijn:
01 derde landen. Voor Zwitserland en Liechtenstein gelden deze restituties niet voor de goederen die zijn opgenomen in de tabellen I
en II bij Protocol nr. 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972;
02 Bahrein, Hongkong SAR, Jemen, Koeweit, Oman, Qatar, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten;
03 de Filipijnen, Japan, Maleisië, Taiwan, Thailand en Zuid-Korea, en
04 alle bestemmingen, met uitzondering van Zwitserland en van de bestemmingen bedoeld onder 02 en 03.
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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2009/37/EG VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde chloormequat, koperverbindingen,
propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin op te nemen als werkzame
stoffen
(Voor de EER relevante tekst)

fop was Italië de rapporterende lidstaat en werd alle
relevante informatie ingediend op 22 september 2005.
Voor quizalofop-P was Finland de rapporterende lidstaat
en werd alle relevante informatie ingediend op 1 februari
2007 (variant quizalofop-P-ethyl) en 2 mei 2007 (variant
quizalofop-P-tefuryl). Voor zèta-cypermethrin was België
de rapporterende lidstaat en werd alle relevante informa
tie ingediend op 10 juli 2006.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermings
middelen (1), en met name op artikel 6, lid 1,
(3)

De evaluatieverslagen zijn door de lidstaten en de EFSA
intercollegiaal getoetst en zijn op 29 september 2008
voor chloormequat en teflubenzuron, 30 september
2008 voor koperverbindingen en zèta-cypermethrin en
26 november 2008 voor propaquizafop en quizalofopP bij de Commissie ingediend in de vorm van de weten
schappelijke verslagen van de EFSA (4). Deze verslagen
zijn door de lidstaten en de Commissie in het kader
van het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid onderzocht en op 23 januari 2009 afge
rond in de vorm van de evaluatieverslagen van de Com
missie voor chloormequat, koperverbindingen, propaqui
zafop, quizalofop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin.

(4)

Uit de verschillende analysen is gebleken dat mag worden
verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die chloorme
quat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P, te
flubenzuron en zèta-cypermethrin bevatten, in het alge
meen voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b),
van Richtlijn 91/414/EEG gestelde eisen, met name voor

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 (2) en (EG) nr.
1490/2002 (3) van de Commissie zijn de bepalingen voor
de uitvoering van de derde fase van het werkprogramma
als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG
vastgesteld en is een lijst opgesteld van werkzame stoffen
die moeten worden onderzocht met het oog op hun
opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Chloor
mequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P,
teflubenzuron en zèta-cypermethrin zijn in die lijst op
genomen.

Voor deze werkzame stoffen zijn de uitwerking op de
menselijke gezondheid en het milieueffect overeenkom
stig de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 en (EG) nr.
1490/2002 beoordeeld voor een aantal door de kennis
gevers voorgestelde toepassingen. Bovendien worden in
die verordeningen de als rapporteur optredende lidstaten
aangewezen die overeenkomstig artikel 10, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1490/2002 de desbetreffende eva
luatieverslagen met aanbevelingen bij de Europese Auto
riteit voor voedselveiligheid (EFSA) moeten indienen.
Voor chloormequat en teflubenzuron was het Verenigd
Koninkrijk de rapporterende lidstaat en werd alle rele
vante informatie ingediend op 27 april 2007 respectie
velijk 6 augustus 2007. Voor koperverbindingen was
Frankrijk de rapporterende lidstaat en werd alle relevante
informatie ingediend op 7 juni 2007. Voor propaquiza

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 55 van 29.2.2000, blz. 25.
(3) PB L 224 van 21.8.2002, blz. 23.

(4) EFSA Scientific Report (2008) 179, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (afge
rond 29 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds
(afgerond 30 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop (af
gerond 26 november 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (afge
rond 26 november 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance teflubenzuron (afge
rond 29 september 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin
(afgerond 30 september 2008).
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de toepassingen die zijn onderzocht en opgenomen in de
evaluatieverslagen van de Commissie. Deze werkzame
stoffen moeten derhalve in bijlage I worden opgenomen
om ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die
deze werkzame stoffen bevatten, in alle lidstaten kunnen
worden toegelaten overeenkomstig het bepaalde in die
richtlijn.

(5)

Onverminderd deze conclusie moet nadere informatie
over bepaalde specifieke punten worden ingewonnen.
Artikel 6, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG bepaalt dat
aan de opneming van een werkzame stof in bijlage I
voorwaarden kunnen worden verbonden. Daarom moet
voor chloormequat de kennisgever worden verzocht na
dere informatie te verstrekken over het gedrag en de
lotgevallen (uit te voeren adsorptiestudies bij 20 °C, her
berekening van de voorspelde concentraties in grondwa
ter, oppervlaktewater en sediment), de monitoringmetho
den voor de bepaling van de stof in dierlijke producten
en water, en het risico voor waterorganismen, vogels en
zoogdieren. Verder moet voor koperverbindingen de ken
nisgever worden verzocht nadere informatie te verstrek
ken over het risico van inhalering en de risicobeoordeling
voor niet tot de doelsoorten behorende organismen, bo
dem en water. Bovendien moet de kennisgever, wat pro
paquizafop betreft, informatie verstrekken over de rele
vante onzuiverheid Ro 41-5259 en over het risico voor
in het water levende organismen en niet tot de doelsoor
ten behorende geleedpotigen. Voorts is het nodig dat de
kennisgever, wat quizalofop-P betreft, nadere informatie
verstrekt over het risico voor niet tot de doelsoorten
behorende geleedpotigen. Ten slotte is het dienstig dat
de kennisgever voor zèta-cypermethrin wordt verzocht
nadere informatie te verstrekken over het gedrag en de
lotgevallen (aerobe afbraak in de bodem), het risico voor
vogels (langetermijnrisico), in het water levende organis
men en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen.

(6)

Wat koperverbindingen betreft, komt koper bovendien in
de natuur voor en is een essentiële micronutriënt. Koper
accumuleert in de bodem en het kopergehalte in de bo
dem wordt niet alleen bepaald door de toediening van
gewasbeschermingmiddelen maar ook door de veehoude
rij en de bemesting. Daarom is het nodig dat de lidstaten
monitoringprogramma's opzetten in kwetsbare gebieden
waar de verontreiniging van de bodem met koper een
probleem vormt om, zo nodig, beperkingen vast te stel
len, zoals maximale toedieningsdoses.

(7)

In artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn
91/414/EEG wordt bepaald dat aan de opneming van
een werkzame stof in bijlage I beperkingen kunnen wor
den verbonden. In de risicobeoordeling voor de koper
verbindingen is gewezen op ecotoxicologische problemen
en daarom wordt een beperking van de opnemingsperi
ode nodig geacht om de lidstaten in staat te stellen reeds
in de handel zijnde gewasbeschermingsmiddelen die ko
per bevatten na een kortere periode opnieuw te bekijken.
Bovendien worden koperverbindingen momenteel onder
worpen aan een evaluatie in het kader van Richtlijn
98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van

24.4.2009

16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen
van biociden (1), alsook aan een evaluatie in het kader
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad (2) inzake de registratie en beoor
deling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen (REACH). Zoals voor alle in bijlage
I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen stoffen kan de
status van koperverbindingen krachtens artikel 5, lid 5,
van die richtlijn opnieuw worden bekeken in het licht
van nieuwe gegevens die beschikbaar worden.

(8)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voor
dat een werkzame stof in bijlage I wordt opgenomen,
zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen zich
kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de opne
ming voortvloeien.

(9)

Onverminderd de verplichtingen zoals vastgelegd in
Richtlijn 91/414/EEG ten gevolge van de opneming van
een werkzame stof in bijlage I, moeten de lidstaten na de
opneming zes maanden de tijd krijgen om de bestaande
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die chloor
mequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P,
teflubenzuron en zèta-cypermethrin bevatten, opnieuw te
bekijken om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden
van Richtlijn 91/414/EEG, met name in artikel 13 en
bijlage I, wordt voldaan. De lidstaten moeten de be
staande toelatingen naargelang het geval wijzigen, ver
vangen
of
intrekken
overeenkomstig
Richtlijn
91/414/EEG. In afwijking van de bovenstaande termijn
moet een langere termijn worden vastgesteld voor de
indiening en beoordeling van het volledige in bijlage III
vermelde dossier voor elk gewasbeschermingsmiddel en
elke beoogde toepassing overeenkomstig de uniforme be
ginselen van Richtlijn 91/414/EEG.

(10)

Bij eerdere opnemingen in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG van werkzame stoffen die in het kader van
Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie (3)
zijn onderzocht, is gebleken dat de uitlegging van de
verplichtingen van houders van bestaande toelatingen
wat de toegang tot gegevens betreft tot problemen kan
leiden. Om verdere problemen te voorkomen, moeten de
verplichtingen van de lidstaten daarom worden verduide
lijkt, en met name de plicht om te verifiëren of de hou
der van een toelating toegang tot een dossier verschaft
dat aan de vereisten van bijlage II bij die richtlijn voldoet.
Deze verduidelijking legt de lidstaten of de houders van
toelatingen echter ten opzichte van de tot nu toe vast
gestelde richtlijnen tot wijziging van bijlage I geen
nieuwe verplichtingen op.

(11)

Richtlijn 91/414/EEG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(1) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
(2) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1; gerectificeerd in PB L 136 van
29.5.2007, blz. 3.
(3) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.

24.4.2009

(12)

NL
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De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt gewijzigd overeenkom
stig de bijlage bij deze richtlijn.
Artikel 2
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 mei 2010 de nodige wette
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend
te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Com
missie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede
een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en
deze richtlijn.
Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 juni 2010.
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
1.
De lidstaten moeten overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG
bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die
chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P,
teflubenzuron en zèta-cypermethrin als werkzame stof bevatten,
voor 31 mei 2010 zo nodig wijzigen of intrekken.
Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name dat aan de voor
waarden van bijlage I bij die richtlijn met betrekking tot chloor
mequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P, teflu
benzuron en zèta-cypermethrin is voldaan, met uitzondering
van de voorwaarden in deel B van de tekst betreffende die
werkzame stof, en dat de houder van de toelating in het bezit
is van of toegang heeft tot een dossier dat overeenkomstig de
voorwaarden van artikel 13 van die richtlijn aan de eisen van
bijlage II bij die richtlijn voldoet.
2.
In afwijking van lid 1 voeren de lidstaten op basis van een
dossier conform bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en rekening
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houdend met deel B van de tekst van bijlage I van die richtlijn
wat chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalo
fop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin betreft, overeenkom
stig de uniforme beginselen in bijlage VI bij die richtlijn een
nieuwe evaluatie uit voor elk toegelaten gewasbeschermingsmid
del dat chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quiza
lofop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin bevat als enige
werkzame stof of als een van een aantal werkzame stoffen die
alle uiterlijk 30 november 2009 in bijlage I bij die richtlijn zijn
opgenomen. Aan de hand van die evaluatie bepalen zij of het
gewasbeschermingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van ar
tikel 4, lid 1, onder b), c), d) en e), van die richtlijn.
Daarna zorgen de lidstaten ervoor dat:
a) als chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quiza
lofop-P, teflubenzuron of zèta-cypermethrin de enige werk
zame stof in het gewasbeschermingsmiddel is, de toelating
indien nodig uiterlijk op 31 mei 2014 wordt gewijzigd of
ingetrokken, of
b) als het gewasbeschermingsmiddel naast chloormequat, ko
perverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron
of zèta-cypermethrin nog andere werkzame stoffen bevat, de
toelating — zo nodig — uiterlijk op 31 mei 2014 of, als dat
later is, op de datum die voor een dergelijke wijziging of
intrekking is vastgesteld in de richtlijn waarbij die stoffen aan
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn toegevoegd, wordt
gewijzigd of ingetrokken.
Artikel 4
Deze richtlijn treedt in werking op 1 december 2009.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 april 2009.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Aan het einde van de tabel in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG wordt de volgende tekst toegevoegd:
Nr.

Chloormequat
CAS-nr. 7003-89-6
(chloormequat)
CAS-nr. 999-81-5
(chloormequat-chlo
ride)

CIPAC-nr. 143.302
(chloormequatchloride)

Zuiverheid (1)

2-chloorethyltrimethylammonium (chloorme
quat)

≥ 636 g/kg

2-chloorethyltrimethylammoniumchloride
(chloormequatchloride)

1,2-dichloorethaan: max. 0,1
g/kg (droog chloormequat
chloridegehalte).

Onzuiverheden:

Chlooretheen (vinylchloride):
max. 0,0005 g/kg (droog
chloormequatchloride
gehalte).

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 december 2009

30 november 2019

Bijzondere bepalingen

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als groeiregulator op
granen.
DEEL B
Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die chloormequat bevatten voor andere toepassin
gen dan voor rogge en triticale, met name wat de blootstelling van
de consumenten betreft, moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan de criteria in artikel 4, lid 1, onder b), en ervoor
zorgen dat de vereiste informatie en gegevens worden verstrekt
voordat de toelating wordt verleend.
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over chloormequat dat op 23 januari 2009 door het Perma
nent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goed
gekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:
— de veiligheid van de toedieners, waarbij ervoor moet worden
gezorgd dat in de gebruiksvoorwaarden de toepassing van
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voorge
schreven;
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CIPAC-nr. 143
(chloormequat)

IUPAC-naam

NL

„281

Benaming, iden
tificatienummers

— de bescherming van vogels en zoogdieren.
De toelatingsvoorwaarden moeten indien nodig risicobeperkende
maatregelen omvatten.

24.4.2009

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van
nadere informatie over het gedrag en de lotgevallen (uit te voeren
adsorptiestudies bij 20 °C, herberekening van de voorspelde con
centraties in grondwater, oppervlaktewater en sediment), de moni
toringmethoden voor de bepaling van de stof in dierlijke produc
ten en water, en het risico voor waterorganismen, vogels en zoog
dieren. Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever op wiens
verzoek chloormequat in deze bijlage is opgenomen, deze infor
matie uiterlijk op 30 november 2011 bij de Commissie indient.
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Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Koperverbindingen:
koperhydroxide

Koper(II)hydroxide

≥ 573 g/kg

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

1 december 2009

30 november 2016

Bijzondere bepalingen

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als bactericide en fun
gicide.

NL

CAS-nr. 20427-59-2
DEEL B

CIPAC-nr. 44.305
koperoxychloride
CAS-nr. 1332-65-6 of
1332-40-7

≥ 550 g/kg

Koperoxide

≥ 820 g/kg

Niet toegekend

≥ 245 g/kg

CAS-nr. 1317-39-1
CIPAC-nr. 44.603
Bordeauxse pap

Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die koper bevatten voor andere toepassingen dan
voor tomaten in kassen, moeten de lidstaten bijzondere aandacht
besteden aan de criteria in artikel 4, lid 1, onder b), en ervoor
zorgen dat de vereiste informatie en gegevens worden verstrekt
voordat de toelating wordt verleend.
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over koperverbindingen dat op 23 januari 2009 door het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:

CAS-nr. 8011-63-0
CIPAC-nr. 44.604
tribasisch kopersulfaat
CAS-nr. 12527-76-3
CIPAC-nr. 44.306

Niet toegekend

≥ 490 g/kg
De volgende onzuiverheden
zijn uit toxicologisch oog
punt van belang en mogen
de onderstaande niveaus niet
overschrijden:
lood: max. 0,0005 g/kg
(kopergehalte).
cadmium: max. 0,0001 g/kg
(kopergehalte).
arseen: max. 0,0001 g/kg
(kopergehalte).

— de specificatie van het technische materiaal zoals commercieel
vervaardigd, die bevestigd en met passende analytische gege
vens onderbouwd moet worden. Het in de toxiciteitsdossiers
gebruikte testmateriaal moet worden vergeleken met deze spe
cificatie van het technische materiaal en aan de hand daarvan
worden gecontroleerd;
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Dikoperchloridetrihydroxide

CIPAC-nr. 44.602
koperoxide

24.4.2009

Nr.

— de veiligheid van de toedieners en werknemers, waarbij ervoor
moet worden gezorgd dat de gebruiksvoorwaarden indien no
dig de toepassing van geschikte persoonlijke beschermings
middelen voorschrijven;
— de bescherming van in het water levende en niet tot de doel
soorten behorende organismen. Ten aanzien van deze risico's
moeten, indien nodig, risicobeperkende maatregelen, zoals
bufferzones, worden toegepast;
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— de hoeveelheid toegediende werkzame stof, waarbij ervoor
moet worden gezorgd dat, wat dosering en aantal toedienin
gen betreft, zo gering mogelijke hoeveelheden worden toege
laten om het gewenste effect te bereiken.

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van
informatie voor de verdere beoordeling van:
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Nr.

— het risico van inhalering;
NL

— het risico voor niet tot de doelsoorten behorende organismen
en voor bodem en water.
Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever op wiens verzoek
koperverbindingen in deze bijlage zijn opgenomen, deze informa
tie uiterlijk op 30 november 2011 bij de Commissie indient.
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Propaquizafop
CAS-nr. 111479-05-1
CIPAC-nr. 173

2-isopropylideenaminooxyethyl-(R)-2-[4-(6chloorchinoxaline-2yloxy)fenoxy]propionaat

≥ 920 g/kg
Tolueen: maximaal gehalte
5 g/kg

1 december 2009

30 november 2019

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.
DEEL B
Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over propaquizafop dat op 23 januari 2009 door het Perma
nent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goed
gekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
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De lidstaten moeten monitoringprogramma's opzetten in kwets
bare gebieden waar de verontreiniging van de bodem met koper
een probleem vormt om, zo nodig, beperkingen vast te stellen,
zoals maximale toedieningsdoses.

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:
— de specificatie van het technische materiaal zoals commercieel
vervaardigd, die bevestigd en met passende analytische gege
vens onderbouwd moet worden. Het in de toxiciteitsdossiers
gebruikte testmateriaal moet worden vergeleken met deze spe
cificatie van het technische materiaal en aan de hand daarvan
worden gecontroleerd;

24.4.2009

— de veiligheid van de toedieners, waarbij ervoor moet worden
gezorgd dat in de gebruiksvoorwaarden de toepassing van
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voor
geschreven;

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

— de bescherming van in het water levende organismen en niet
tot de doelsoorten behorende planten, waarbij ervoor moet
worden gezorgd dat de toelatingsvoorwaarden, indien nodig,
risicobeperkende maatregelen omvatten, zoals bufferzones;

NL

— de bescherming van niet tot de doelsoorten behorende geleed
potigen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de toela
tingsvoorwaarden, indien nodig, risicobeperkende maatregelen
omvatten.

24.4.2009

Nr.

De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kennisgever
de volgende informatie bij de Commissie indient:
— nadere informatie over de relevante onzuiverheid Ro 41-5259;

Zij moeten ervoor zorgen dat deze informatie uiterlijk op 30 no
vember 2011 aan de Commissie wordt verstrekt.
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Quizalofop-P:
Quizalofop-P-ethyl
CAS-nr. 100646-51-3

1 december 2009
ethyl-(R)-2-[4-(6chloorchinoxaline-2yloxy)fenoxy]
propionaat

≥ 950 g/kg

CAS-nr. 119738-06-6
CIPAC-nr. 641.226

(RS)-tetrahydrofurfuryl- (R)-2-[4-(6chloorchinoxaline-2yloxy)fenoxy]
propionaat

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.
DEEL B

CIPAC-nr. 641.202
Quizalofop-P-tefuryl

30 november 2019

≥ 795 g/kg
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— informatie voor de verdere beoordeling van het risico voor in
het water levende organismen en niet tot de doelsoorten be
horende geleedpotigen.

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over quizalofop-P dat op 23 januari 2009 door het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd,
en met name met de aanhangsels I en II.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:
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— de specificatie van het technische materiaal zoals commercieel
vervaardigd, die bevestigd en met passende analytische gege
vens onderbouwd moet worden. Het in de toxiciteitsdossiers
gebruikte testmateriaal moet worden vergeleken met deze spe
cificatie van het technische materiaal en aan de hand daarvan
worden gecontroleerd;

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

— de veiligheid van de toedieners en de werknemers en ervoor
zorgen dat de gebruiksvoorwaarden de toepassing van ge
schikte persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven;

NL

— de bescherming van niet tot de doelsoorten behorende plan
ten, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de toelatings
voorwaarden, indien nodig, risicobeperkende maatregelen om
vatten, zoals bufferzones.

L 104/30

Nr.

De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.

Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever deze informatie ui
terlijk op 30 november 2011 aan de Commissie verstrekt.
285

Teflubenzuron
CAS-nr. 83121-18-0
CIPAC-nr. 450

1-(3,5-dichloor-2,4difluorfenyl)-3(2,6-difluorbenzoyl)
ureum

≥ 970 g/kg

1 december 2009

30 november 2019

DEEL A
Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide in kas
sen (op artificieel substraat of in gesloten substraatteeltsysteem).
DEEL B
Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die teflubenzuron bevatten voor andere toepassin
gen dan voor tomaten in kassen, moeten de lidstaten bijzondere
aandacht besteden aan de criteria in artikel 4, lid 1, onder b), en
ervoor zorgen dat de vereiste informatie en gegevens worden ver
strekt voordat de toelating wordt verleend.
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De betrokken lidstaten moeten ervoor zorgen dat de kennisgever
bij de Commissie nadere informatie over het risico voor niet tot de
doelsoorten behorende geleedpotigen indient.

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over teflubenzuron dat op 23 januari 2009 door het Perma
nent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goed
gekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.
Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:

24.4.2009

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

— de veiligheid van de toedieners en werknemers, waarbij ervoor
moet worden gezorgd dat de gebruiksvoorwaarden, indien
nodig, de toepassing van geschikte persoonlijke beschermings
middelen voorschrijven;

NL

— de bescherming van in het water levende organismen. Bij
toediening in kassen moet het vrijkomen van de stof zoveel
mogelijk worden beperkt en moet in elk geval worden ver
meden dat de stof in significante niveaus in wateroppervlak
ken in de nabijheid terechtkomt;

24.4.2009

Nr.

— de bescherming van bijen, waarvan de toegang tot de kassen
moet worden voorkomen;

— de veilige verwijdering van condenswater, afvoerwater en sub
straat ter voorkoming van risico's voor niet tot de doelsoorten
behorende organismen en de verontreiniging van oppervlakteen grondwater.
De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.
286

Zèta-cypermethrin
CAS-nr. 52315-07-8
CIPAC-nr. 733

Mengsel van de stereoisomeren (S)-α-cyaan3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3(2,2-dichloorvinyl)-2,2
dimethylcyclopropaancarboxylaat waarbij de
verhouding tussen het
isomerenpaar
(S);(1RS,3RS) en het
isomerenpaar
(S);(1RS,3SR) in het
bereik 45-55 respec
tievelijk 55-45 ligt

≥ 850 g/kg

1 december 2009

30 november 2019

DEEL A

Onzuiverheden:

Mag alleen worden toegelaten voor gebruik als insecticide.

tolueen: max. 2 g/kg

DEEL B

teer: max. 12,5 g/kg
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— de bescherming van in de kassen uitgezette bestuiverkoloniën;

Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbescher
mingsmiddelen die zèta-cypermethrin bevatten voor andere toepas
singen dan voor granen, met name wat betreft de blootstelling van
de consumenten aan 3-fenoxybenzaldehyd, een afbraakproduct dat
bij de verwerking kan worden gevormd, moeten de lidstaten bij
zondere aandacht besteden aan de criteria in artikel 4, lid 1, onder
b), en ervoor zorgen dat de vereiste informatie en gegevens worden
verstrekt voordat de toelating wordt verleend.

L 104/31

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet
rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over zèta-cypermethrin dat op 23 januari 2009 door het
Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is
goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.

Benaming, iden
tificatienummers

IUPAC-naam

Zuiverheid (1)

Inwerkingtreding

Geldigheidsduur

Bijzondere bepalingen

Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten bijzondere aan
dacht besteden aan:

NL

— de veiligheid van de toedieners, waarbij er zo nodig voor moet
worden gezorgd dat de gebruiksvoorwaarden de toepassing
van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen voor
schrijven;

L 104/32

Nr.

— de bescherming van vogels, in het water levende organismen,
bijen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en niet
tot de doelsoorten behorende, in de grond levende macroorganismen.

De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van
nadere informatie over het gedrag en de lotgevallen (aerobe afbraak
in de bodem) en het langetermijnrisico voor vogels, in het water
levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleed
potigen. Zij moeten ervoor zorgen dat de kennisgever op wiens
verzoek zèta-cypermethrin in deze bijlage is opgenomen, deze in
formatie uiterlijk op 30 november 2011 bij de Commissie indient.”
(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
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De toelatingsvoorwaarden moeten, indien nodig, risicobeperkende
maatregelen omvatten.

24.4.2009

24.4.2009

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

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

RAAD
BESLUIT VAN DE RAAD
van 16 maart 2009
houdende benoeming van een Zweeds lid en een Zweeds plaatsvervangend lid van het Comité van
de Regio’s
(2009/340/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 263,
Gezien het voorstel van de Zweedse regering,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 24 januari 2006 heeft de Raad Besluit 2006/116/EG
houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers
van het Comité van de Regio’s voor de periode van
26 januari 2006 tot en met 25 januari 2010 (1) aange
nomen.
Een zetel van lid van het Comité van de Regio’s is vrij
gekomen door het ontslag van mevrouw Ann BESKOW.
Een zetel van plaatsvervangend lid wordt vacant door de
benoeming van mevrouw Yoomi RENSTRÖM tot lid van
het Comité van de Regio’s,

BESLUIT:

Artikel 1
Worden benoemd in het Comité van de Regio’s voor de reste
rende duur van het mandaat, te weten tot en met 25 januari
2010:

(1) PB L 56 van 25.2.2006, blz. 75.

a) tot lid:
— mevrouw Yoomi RENSTRÖM, Ovanåker kommun (wijzi
ging van mandaat);
en
b) tot plaatsvervangend lid:
— mevrouw Ewa LINDSTRAND, Ledamot i kommunfullmäk
tige, Timrå kommun.
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt
aangenomen.

Gedaan te Brussel, 16 maart 2009.
Voor de Raad
De voorzitter
A. VONDRA
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COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 2008
betreffende een steunmaatregel C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) van Duitsland ten gunste van
Sachsen LB
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2269)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/341/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economi
sche Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Er zijn verschillende bijeenkomsten en ook regelmatig
telefonische vergaderingen gehouden met Duitsland, de
begunstigde en de Landesbank Baden-Württemberg
(hierna „LBBW” genoemd).
2. INLEIDING

(6)

De onderhavige zaak vindt haar oorzaak in de nog steeds
voortdurende Amerikaanse subprimecrisis, waarin de
Landesbank Sachsen Girozentrale (hierna „Sachsen LB”
genoemd) en met name een van haar off-balance con
duits, Ormond Quay, werden meegezogen.

(7)

Een conduit, ook onderneming met een bijzonder doel
(special purpose vehicle) of investeringsvehikel (special
investment vehicle — SIV) genoemd, is een vennoot
schap (in de regel een soort vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid of in sommige gevallen een comman
ditaire vennootschap), die met zeer specifieke, vast om
lijnde doelstellingen van tijdelijke aard wordt opgericht,
meestal bedoeld om financiële risico’s af te zonderen
(normaal gesproken faillissement, maar soms ook een
bepaald fiscaal of toezichtrechtelijk risico). Men neemt
zijn toevlucht tot SIV’s omdat ze geen invloed hebben
op de balans en door de banken niet hoeven te worden
geconsolideerd. Op deze wijze kunnen banken kredieten
financieren tegen tarieven die lager zijn dan hun eigen
tarieven (aangezien ze zelf gebonden zijn aan liquiditeits
quotes overeenkomstig de regels van het bankentoezicht).
De speciaal opgerichte onderneming herfinanciert beleg
gingen in door activa gedekte waardepapieren („assetbacked securities”, hierna „ABS” genoemd) door geld te
lenen op de markt voor kortlopende, door activa gedekte
schuldbewijzen (3) („commercial papers”, hierna „CP’s” ge
noemd). Eventuele liquiditeitstekorten van de speciaal op
gerichte ondernemingen (indien niet alle CP’s zijn ver
kocht) worden met kredietlijnen bij handelsbanken over
brugd.

(8)

Sachsen LB financierde via de speciaal opgerichte onder
neming Ormond Quay beleggingen in ABS, waartoe ook
Amerikaanse door hypotheken gedekte effecten

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artike
len (1) te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken, en
gezien deze opmerkingen,
Overwegende hetgeen volgt:
1. PROCEDURE
(1)

De zaak vindt zijn oorsprong in een verzoek om inlich
tingen dat op 21 augustus 2007 ambtshalve tot Duits
land werd gericht. Bij brief van 21 januari 2008 meldde
Duitsland de maatregelen aan om rechtszekerheid te ver
krijgen met de aantekening dat de maatregelen „geen
staatssteun” inhielden. Voorzichtigheidshalve verklaarde
Duitsland dat de maatregelen in elk geval moesten wor
den beschouwd als reddings- en herstructureringssteun
die verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

(2)

Bij brief van 27 februari 2008 heeft de Commissie Duits
land in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van
de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag
ten aanzien van de maatregelen.

(3)

Het besluit van de Commissie om de formele onder
zoeksprocedure in te leiden (hierna „besluit tot inleiding
van de procedure” genoemd) is bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie (2). De Commissie heeft
belanghebbenden uitgenodigd hun opmerkingen over de
betrokken steunmaatregel te maken.

(4)

Nadat de formele onderzoeksprocedure was ingeleid, ant
woordde Duitsland bij schrijven van 28 maart en van 10,
16, 23 en 30 april 2008. Op 16 april 2008 ontving de
Commissie opmerkingen van een derde. Daarop rea
geerde Duitsland bij schrijven van 30 april 2008.

(1) PB C 71 van 18.3.2008, blz. 14.
(2) Zie voetnoot 1.

(3) Commercial papers zijn schuldbewijzen met een korte looptijd zon
der onderpand, die door grote banken en grote ondernemingen op
de geldmarkt worden uitgegeven.
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behoorden. Om de liquiditeitsbehoefte van de conduit te
kunnen blijven dekken, voor het geval dat de handels
banken de kredietlijnen zouden opzeggen, moest Sachsen
LB de liquiditeit van Ormond Quay garanderen en spe
ciale liquiditeitsfaciliteiten beschikbaar stellen. Voor de
overname van dit risico ontving Sachsen LB als tegen
prestatie de behaalde winsten van het investeringsvehikel
in de vorm van een kostenvergoeding. Bij de financiering
van langlopende, zeer rendabele ABS-beleggingen via
kortlopende CP’s met lage rentevoet behaalde Ormond
Quay aanzienlijke winsten.
(9)

(10)

De marktomstandigheden verslechterden echter als ge
volg van de Amerikaanse subprimecrisis. Toen de crisis
voortduurde, was het hoge percentage wanbetalingen en
gedwongen verkopen aanleiding voor de drie grootste
ratingbureaus om de rating van een groot deel van de
door hypotheken gedekte effecten, die tot dan toe een
rating hadden van A + tot BB, te verlagen, waarvan een
aantal tot CCC. Dit vertaalde zich onmiddellijk in een
slechtere waardering van ABS. Geconfronteerd met deze
situatie op de markt weigerden de hedgefondsen en de
institutionele investeerders om nog in door hypotheken
gedekte CP’s te beleggen. De speciale investeringsvehikels
waren dientengevolge niet meer in staat geld te lenen op
de markt voor kortlopende, door activa gedekte CP’s.
Ormond Quay kwam door deze ontwikkelingen financi
eel in zwaar weer terecht. Bovendien beëindigden de
handelsbanken de aan het investeringsvehikel verleende
kredietlijnen, zodat Ormond Quay noodgedwongen een
beroep moest doen op de liquiditeitsfaciliteit van Sachsen
LB. Toen Ormond Quay zichzelf in augustus 2007 niet
meer kon herfinancieren, was haar liquiditeitsbehoefte
17,1 miljard EUR. Sachsen LB kon de door haar toege
zegde kredietfaciliteiten niet beschikbaar stellen. Aange
zien een gedwongen verkoop (4) van effecten onder zulke
slechte marktomstandigheden tot aanzienlijke verliezen
voor Sachsen LB zou leiden en uiteindelijk tot een fail
lissement van de bank, werden verschillende maatregelen
getroffen.

voor honderd procent een dochteronderneming van
Sachsen LB en gevestigd in Dublin. Als dienstverlener
op het gebied van gestructureerde financiële beleggingen
was zij tot medio 2007 de belangrijkste winstbron van
de Sachsen LB-groep.
(13)

Voor Sachsen LB golden tot 18 juli 2005 in het kader
van de Anstaltslast (institutionele aansprakelijkheid) en de
Gewährträgerhaftung (aansprakelijkheid van de borg) nog
onbeperkte overheidsgaranties. Deze werden op grond
van een aantal schikkingen tussen Duitsland en de Com
missie afgeschaft. Volgens de eerste schikking van 17 juli
2001 mochten in het kader van het behoud van verkre
gen rechten (het zogenoemde „grandfathering”) gedu
rende een overgangsperiode die liep tot 18 juli 2005
nog nieuwe obligaties met een looptijd tot 31 december
2015 worden uitgegeven die door de Gewährträgerhaf
tung werden gedekt (5).

(14)

Op 26 oktober 2007 werd de rechtsvorm van Sachsen
LB van een Anstalt öffentlichen Rechts (publiekrechtelijke
instelling naar Duits recht) gewijzigd in een Aktiengesell
schaft (naamloze vennootschap naar Duits recht).

(15)

Op 26 augustus 2007 werd besloten Sachsen LB met
ingang van 1 januari 2008 aan LBBW te verkopen. Nadat
de overname door LBBW op 7 maart 2008 was afge
rond, werd Sachsen LB in LBBW geïntegreerd.
3.2. KOPER VAN DE BEGUNSTIGDE ONDERNEMING

(16)

De Landesbank van de deelstaat Baden-Württemberg
(LBBW) opereert als algemene bank en als handelsbank.
Samen met de BW-Bank, de regionale bank van LBBW
voor particuliere en zakelijke klanten, biedt zij het com
plete scala aan bankproducten aan. LBBW fungeert als
centrale bank voor de spaarbanken in de deelstaat Ba
den-Württemberg. Voor de spaarbanken in de deelstaat
Rijnland-Palts vervult zij deze functie samen met de Lan
desbank Rheinland-Pfalz, die zij op 1 januari 2005 heeft
overgenomen.

(17)

Het model van LBBW, dat nu tot Saksen is uitgebreid,
berust op lokaal verankerde banken die zich hoofdzake
lijk richten op het midden- en kleinbedrijf en particulie
ren (BW-Bank voor Baden-Württemberg, RP-Bank voor
Rijnland-Palts en nu ook Sachsen Bank voor Saksen), en
gecentraliseerde taken in Stuttgart, die nu ook worden
uitgevoerd door een LBBW-vestiging in Saksen en in
Rijnland-Palts.

3. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN
3.1. DE BEGUNSTIGDE
(11)

(12)

De begunstigde onderneming is Sachsen LB. Aandeelhou
ders van Sachsen LB waren de Vrijstaat Saksen (rond
37 %) en de Sachsen-Finanzgruppe (hierna „SFG” ge
noemd, rond 63 %), de holdingmaatschappij bestaande
uit acht Saksische spaarbanken en de supraregionaal ope
rerende bank Sachsen LB. Deze holding is zelf in handen
van lokale overheden in Saksen (77,6 %) en van de Vrij
staat Saksen (22,4 %).
Sachsen LB had in 2006 een concernbalans van in totaal
67,8 miljard EUR en een eigen vermogen van 880 mil
joen EUR. Sachsen LB was de centrale bank van de Sak
sische spaarbanken. Als handelsbank hield Sachsen LB
zich bezig met alle soorten banktransacties. Sachsen LB
Europe plc (hierna „Sachsen LB Europe” genoemd) was

(4) Snelle verkoop van effecten, zelfs tegen een lagere prijs en verlies
gevend.
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3.3. DE STEUNMAATREGELEN
(18)

Zoals in het besluit tot inleiding van de procedure (6)
uitvoerig is beschreven, werd Sachsen LB meegezogen
door de nog steeds voortdurende Amerikaanse subprime
crisis, met name vanwege de off-balance conduit Or
mond Quay, die niet in staat was zichzelf te herfinancieren en om gedwongen verkoop te voorkomen een
liquiditeitsbehoefte had van 17,1 miljard EUR.

(5) Zie voor verdere informatie onder E 10/2000 in PB C 146 van
19.6.2002, blz. 6, en PB C 150 van 22.6.2002, blz. 7, en op
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/
by_case_nr_e2000_0000.html#10
(6) Zie het in voetnoot 1 genoemde besluit.
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3.3.1. DE LIQUIDITEITSFACILITEIT
(19)

Op 19 augustus 2007 ondertekende een „bankenpool”,
bestaande uit tien Duitse Landesbanken en de door de
Duitse Landesbanken en de koepelorganisatie DSGV
(Deutscher Sparkassen- und Giroverband) gezamenlijk ge
controleerde publiekrechtelijke DekaBank, een poolover
eenkomst, waardoor de poolbanken zich ertoe verbonden
de door Ormond Quay uitgegeven CP’s voor een tegen
waarde van 17,1 miljard EUR te kopen, indien deze niet
op de markt konden worden geplaatst („aankoopverplich
ting”).

(20)

Iedere poolbank zou de desbetreffende CP’s op eigen
naam en voor eigen rekening hebben gekocht. Hoofde
lijke aansprakelijkheid was uitgesloten. De DekaBank
nam ongeveer […] (*) van het CP-volume over. De rest
werd door de andere banken overgenomen. Voor de
verdeling dienden de grootte en uitgangssituatie van de
afzonderlijke Landesbanken als richtsnoer. Volgens de
informatie waarover Duitsland beschikt, heeft de banken
pool tot begin januari 2008 in het kader van de pool
overeenkomst ingetekend voor een bedrag van maximaal
[…] miljard EUR.

(21)

Voor de aankoop van de CP’s ontvingen de poolbanken
als vergoeding een vastgestelde referentierentevoet (Euri
bor of Libor, afhankelijk van de onderliggende activa)
plus […] basispunten. De looptijd van de CP’s mocht
niet langer zijn dan een maand. De poolovereenkomst
gold voor een periode van zes maanden. De aankoop
verplichting gold alleen voor CP’s die niet bij andere
beleggers dan de poolbanken konden worden onderge
bracht.

(22)

Terwijl in augustus 2007 de vraag naar door hypotheken
gedekte CP’s volledig tot stilstand was gekomen en voor
dergelijke investeringen geen functionerende markt meer
bestond, kwam er geleidelijk verbetering in de situatie.
Vanaf oktober 2007 kochten sommige investeerders (met
name […(banken die tot de publieke sector behoren)])
ook weer CP’s buiten de poolovereenkomst en de daarin
vastgelegde voorwaarden, dat wil zeggen tegen een ver
goeding van minder dan […(50-100)] basispunten, zodat
de poolovereenkomst haar oorspronkelijke functie ver
loor. De poolovereenkomst eindigde op 23 februari
2008.

3.3.2. VERKOOP VAN SACHSEN LB
(23)

Sachsen LB was al sinds 2005 op zoek naar een strate
gische partner en keek daarvoor met name naar de an
dere Landesbanken (7). Dankzij de preliminaire besprekin
gen die in dit kader hadden plaatsgevonden, kwam het
op 23 augustus 2007 al snel tot onderhandelingen over

(*) Enkele passages in deze tekst zijn vanwege het vertrouwelijke karak
ter van de informatie van weglatingstekens voorzien.
(7) Sachsen LB voerde gesprekken met verscheidene Landesbanken, on
der andere met WestLB en LBBW.
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de verkoop van Sachsen LB, dus slechts één week na de
ondertekening van de poolovereenkomst, toen, zoals in
het besluit tot inleiding van de procedure uitvoerig is
geschetst (8), Sachsen LB verliezen ten bedrage van 250
miljoen EUR noteerde. Aangezien de verliezen bij de
portefeuille gestructureerde financiële producten van
Sachsen LB tot een verdere intering op het eigen ver
mogen van Sachsen LB zou hebben geleid, moesten de
aandeelhouders van Sachsen LB een financieel solide op
lossing vinden. Interen op het eigen vermogen zou im
mers vanaf een bepaalde omvang tot gevolg hebben dat
niet meer kon worden gegarandeerd dat zou worden
voldaan aan de eisen die overeenkomstig de regels van
het bankentoezicht gelden voor de dekking van bankac
tiviteiten met eigen middelen. Daarom werden oriënte
rende besprekingen gevoerd met partijen die belangstel
ling hadden voor een aankoop van Sachsen LB, waarop
intensieve onderhandelingen met verscheidene gegadig
den volgden.
(24)

Uiteindelijk werd de koop gegund aan LBBW, omdat zij,
aldus Duitsland, bedrijfseconomisch gezien het beste bod
deed. Voor LBBW bestond het zakelijke belang vooral
hierin dat zij met de verwerving van Sachsen LB haar
activiteiten niet alleen op de Saksische markt, maar
vooral ook op de Oost-Europese markt aanzienlijk
hoopte uit te breiden.

(25)

Op 26 augustus 2007 werd een basisovereenkomst
(„Grundlagenvereinbarung”) getekend volgens welke
Sachsen LB per 1 januari 2008 aan LBBW zou worden
verkocht. Volgens deze overeenkomst zou de koopprijs
worden vastgesteld aan de hand van een taxatie door een
onafhankelijke deskundige. De taxatie zou plaatsvinden
zodra de crisis op de financiële markt voorbij was, naar
verwachting tegen het einde van 2007. In de overeen
komst werd een minimumkoopprijs vastgesteld van 300
miljoen EUR in de vorm van aandelen LBBW. Bovendien
werd voor LBBW een aanpassingsclausule in de overeen
komst opgenomen voor het geval dat de ratio voor het
kernvermogen onder een bepaalde drempelwaarde zou
zakken.

(26)

Voorts voorzag de getekende overeenkomst erin dat
LBBW aan de aandeelhouders van Sachsen LB een voor
schot in contanten van 250 miljoen EUR zou betalen,
dat deze in Sachsen LB zouden inbrengen om verliezen
te dekken. Dit bedrag was volgens Duitsland toereikend
om aan de overeenkomstig de regels voor het banken
toezicht geldende vereisten inzake het eigen vermogen te
voldoen en eventuele verdere verliezen op te vangen.

(27)

Toen men tot de verkoop besloot, gingen de partijen bij
de overeenkomst ervan uit dat de crisis spoedig achter de
rug zou zijn. In de veronderstelling dat de markten tegen
het einde van het jaar zouden normaliseren, trof LBBW
geen speciale voorzorgsmaatregelen voor de portefeuille
gestructureerde beleggingen van Sachsen LB. LBBW wilde
de portefeuille overnemen. Er werd met name van uit
gegaan dat de problemen van Ormond Quay vanzelf
zouden worden opgelost en dat het investeringsvehikel
zichzelf weer op de markt zou kunnen herfinancieren.

(8) Zie hierover het in voetnoot 1 genoemde besluit; overweging 16: de
hele transactie wordt daar uitvoerig beschreven.
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(28)

Eind 2007 dienden zich in verband met de gestructu
reerde portefeuille van Sachsen LB nieuwe risico’s aan.
Voordat de verkoop zijn beslag zou krijgen, verslechterde
de situatie op de financiële markten verder, waardoor
met name Ormond Quay in de problemen kwam, aan
gezien de mark-to-market-waardering (9) van haar activa
verliezen te zien gaf van ca. […(0,5-1,5)] miljard EUR.

(29)

Dit bracht de definitieve verkoop van de bank in gevaar,
omdat de ratio voor het kernvermogen hierdoor mogelijk
onder de drempelwaarde was gezakt. De waardevermin
dering ten gevolge van de mark-to-market-waardering
moest op de balans als verlies worden opgevoerd en
leidde daarmee tot een vermindering van het eigen ver
mogen. Gevreesd werd dat de ratio voor het kernvermo
gen onder de […] % zou zakken, wat zou betekenen dat
LBBW zou kunnen eisen om opnieuw over de koop te
onderhandelen.

(30)

Ook wanneer de marktomstandigheden vanaf augus
tus (10) zouden zijn verbeterd en verkoop van de activa
mogelijk zou zijn geweest, zou LBBW niet in staat of
bereid zijn geweest zulke hoge mark-to-market-verliezen
over te nemen. Om de verkoop doorgang te laten vinden
moest een oplossing worden gevonden waarmee kon
worden voorkomen dat de verliezen gevolgen zouden
hebben voor de waardering van Sachsen LB. Anders
zou LBBW niet alleen de in augustus overeengekomen
minimumkoopprijs van 300 miljoen EUR moeten op
brengen, maar ook deze verliezen moeten dragen.

(31)

Na intensieve onderhandelingen werd de koop gesloten
met een definitieve en niet-opzegbare overeenkomst, de
op 13 december 2007 getekende „kaderovereenkomst”
(Eckpunktevereinbarung). De verkoop werd uiteindelijk
mogelijk doordat een consolidatie van de mark-to-mar
ket-verliezen uit de speciale investeringsvehikels van
Sachsen LB werd voorkomen en LBBW werd beschermd
tegen eventuele verliezen uit de investeringsvehikels die
konden ontstaan wanneer de activa in de portefeuille tot
hun vervaldatum zouden worden aangehouden. Als alter
natief had men bijvoorbeeld kunnen overwegen om de
mark-to-market-verliezen vóór de verkoop van Sachsen
LB aan LBBW te consolideren en het benodigde extra
kapitaal van de eigenaren van Sachsen LB in te brengen
(geschatte waarde: […(0,5-1,5)] miljard EUR). In plaats
van mark-to-market-verliezen op de koop toe te nemen,
gaf de Vrijstaat Saksen er de voorkeur aan een overheids
garantie te verlenen voor een portefeuille met gestructu
reerde beleggingen.

(32)

In deze afrondende overeenkomst werden alle gestructu
reerde beleggingen van Sachsen LB vermeld en over twee
portefeuilles verdeeld. Om een consolidatie van alle ge

(9) Het financieel-boekhoudkundig begrip „mark-to-market” staat voor
de herwaardering van een eigen positie in een financieel instrument
op basis van de dagprijs voor het desbetreffende financiële instru
ment of soortgelijke instrumenten. Zo is de definitieve waarde van
een future die over negen maanden afloopt, pas na die negen
maanden bekend. Wordt de future echter om boekhoudkundige
redenen onderworpen aan een mark-to-market-waardering, dan
wordt de dagwaarde op de vrije markt bepaald.
(10) Terwijl de risicopremies vóór de crisis rond de 4 à 5 basispunten
lagen, was de markt op het hoogtepunt van de crisis volledig opge
droogd; toen de markten zich geleidelijk weer herstelden, lagen de
tarieven weer rond de 40 basispunten.
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structureerde beleggingen in LBBW te voorkomen, werd
een portefeuille met een boekwaarde van 17,5 miljard
EUR (11) van de verkooptransactie uitgesloten. Deze be
leggingsposities werden aan een nieuw opgericht eigen
investeringsvehikel (het zogenoemde „super-SIV”) overge
dragen, zodat Sachsen LB alleen gestructureerde porte
feuillebeleggingen (12) met een herfinancieringsbehoefte
van ca. 11,8 miljard EUR behield, die dus aan LBBW
werden verkocht. Om het risico voor deze investeringen
te dekken werd een bedrag van 500 miljoen EUR op de
verkoopprijs in mindering gebracht.
(33)

Het super-SIV werd opgericht om portefeuilles met ge
structureerde beleggingsproducten met een geringe markto-market-waarde vóór de verkoop uit Sachsen LB af te
zonderen en tot het einde van de looptijd vast te houden.
Om de portefeuille aan het super-SIV over te dragen, was
herfinanciering van de portefeuille nodig. Een deel ervan
nam LBBW op zich (niet-prioritaire tranche), terwijl het
andere deel werd gedragen door de andere Landesbanken
(prioritaire tranche). Om een consolidatie van het superSIV op de balans van LBBW te voorkomen moest de
deelneming van LBBW onder de 50 % blijven. Na inten
sieve onderhandelingen namen de Landesbanken 50 %
van de herfinanciering van het super-SIV op zich, maar
ze stelden als voorwaarde dat hun financiering in het
geval van verlies bevoorrecht zou zijn op de financiering
door LBBW. Van haar kant verlangde LBBW een garantie
van de Vrijstaat Saksen die alle als reëel te veronderstellen
potentiële verliezen moest dekken, zodat haar risico be
perkt zou blijven tot een normaal bedrijfsrisico. Het doel
was om de portefeuille tegen mogelijke verliezen te be
schermen wanneer deze tot het einde van de looptijd zou
worden vastgehouden. Deze verliezen zouden overeenko
men met het debiteurenrisico. De Vrijstaat Saksen ver
klaarde zich ten slotte bereid een garantie van 2,75 mil
jard EUR voor verliezen uit het super-SIV te verlenen. Dit
bedrag werd na intensieve onderhandelingen tussen
LBBW en de Vrijstaat Saksen vastgesteld op basis van
adviezen van investeringsbanken. Volgens hun taxaties
tendeerde het debiteurenrisico voor de herfinancierende
banken naar nul (13).

(34)

Daarnaast werd in de kaderovereenkomst een garantie
vergoeding van […] % per jaar van het niet opgeëiste
maximumbedrag overeengekomen. Deze vergoeding
wordt na vier jaar looptijd van de garantie met een derde
verminderd en na zeven jaar looptijd met nog eens een
derde. Dit komt overeen met [… (> 90)] miljoen EUR
over tien jaar, indien de garantie niet wordt opgeëist.

(35)

Zoals hierboven vermeld werd het super-SIV in twee
tranches gefinancierd. De eerste tranche van een kleine
50 % (ca. 8,75 miljard EUR) werd gefinancierd door
LBBW, de tweede tranche van ruim 50 % (ca. 8,75 mil
jard EUR) door de kredietinstellingen die deel uitmaken
van de waarborgreserve van de Landesbanken en giro
centrales (een soort verliesdelingsregeling van de deelne
mende instellingen als depositogarantie en compensatie

(11) Tot de portefeuille behoren Ormond Quay, Sachsen Funding en
Synapse ABS.
(12) LAAM, Georges Quay, Synapse L/S + FI, Omega I + II en andere
synthetic assets (CDO, ABS, CDS, CPPI enz.)
(13) Aangezien de banken nochtans liquiditeit zouden moeten verschaf
fen, zouden bepaalde herfinancieringskosten ontstaan.
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voor beleggers). Op basis van de verdeling van de risico’s
over de beide tranches staat LBBW met haar liquiditeit
borg voor verliezen ten bedrage van 8,75 miljard EUR,
dat wil zeggen voor een bedrag dat de door de Vrijstaat
Saksen verleende garantie van 2,75 miljard EUR te boven
gaat. Alleen verdere verliezen zouden dan door de andere
Landesbanken worden gedekt.

(36)

(37)

(38)

In december 2007 gaf de Vrijstaat Saksen het accoun
tantskantoor Susat & Partner opdracht de bedrijfswaarde
van Sachsen LB te bepalen, zoals in de koopovereen
komst was afgesproken. Het accountantskantoor taxeerde
de waarde van Sachsen LB op […] miljard EUR. Tegelij
kertijd had LBBW […] (hierna […] genoemd) gevraagd
om een second opinion. […] kwam in zijn analyse tot
een bedrijfswaarde van […] miljard EUR. Tijdens de on
derhandelingen kwamen de partijen overeen uit te gaan
van een bedrijfswaarde van […] miljard EUR.

In de afrondende overeenkomst werd de nettokoopprijs
voor Sachsen LB vastgesteld op 328 miljoen EUR, een
bedrag dat contant moest worden betaald (14). Deze prijs
was gebaseerd op een taxatie van de bedrijfswaarde van
Sachsen LB op […] EUR, waarvan de in 2007 geleden
verliezen van […] miljoen EUR voor portefeuille 2 en de
overeengekomen verliescompensatie van 500 miljoen
EUR voor de bij Sachsen LB blijvende portefeuille 1 wer
den afgetrokken. Inclusief het voorschot in contanten van
250 miljoen EUR heeft LBBW derhalve 578 miljoen EUR
betaald voor de aankoop van Sachsen LB.

(40)

Sachsen LB AG wordt volgens dit plan in LBBW geïnte
greerd, maar blijft in de vorm van een niet-zelfstandige
instelling onder de naam Sachsen Bank bestaan. Deze
neemt ook de bankdiensten voor zakelijke en particuliere
klanten over van de bestaande LBBW-filialen in Saksen
(BW-Bank). Alle overige bankactiviteiten (die niet onder
de diensten voor zakelijke en particuliere klanten vallen)
worden van Sachsen LB afgezonderd en overgedragen
aan de LBBW-vestiging in Saksen.

(41)

De Sachsen Bank neemt dus slechts een van de twee
segmenten van Sachsen LB over, namelijk de bankdien
sten voor zakelijke en particuliere klanten (de activiteiten
voor de laatstgenoemde categorie zijn tamelijk onderont
wikkeld), en bouwt die door samenvoeging met dezelfde
soort activiteiten van de BW-bank uit tot haar nieuwe
werkveld. Sachsen Bank zal in staat zijn om op eigen
kracht zowel in Saksen als daar buiten een concurrerende
positie in te nemen.

(42)

Het tweede segment van Sachsen LB, bestaande uit acti
viteiten op de kapitaalmarkt, blijft onderdeel van LBBW.
Deze diensten worden in Saksen aangeboden door een
vestiging van LBBW. LBBW zal ook back-office-taken op
zich nemen en deels als centrale bank voor de Saksische
spaarbanken gaan fungeren.

(43)

Uitgangspunt voor de beoordeling van het herstructure
ringsplan zijn — wat het herstel van de levensvatbaarheid
betreft — de activiteiten van Sachsen LB vóór haar in
tegratie in LBBW (15). De herstructurering behelst de
overdracht van de eerste portefeuille aan het super-SIV.
Daarnaast voorziet het plan als compenserende maatregel
in de mogelijkheid om over te gaan tot algehele liquidatie
van de in Dublin gevestigde dochteronderneming van
Sachsen LB (Sachsen LB Europe), die verantwoordelijk
was voor de ontwikkeling en het beheer van alle inter
nationale gestructureerde portefeuilles van Sachsen LB.

(44)

Sachsen LB zal daarom op de internationale kapitaal
markt geen nieuwe transacties afsluiten. LBBW behoudt
alleen de effecten van de tweede portefeuille ter waarde
van 11,8 miljard EUR. Prognoses op basis hiervan wijzen
uit dat de bank haar rentabiliteit binnen de herstructure
ringsperiode van vier jaar zal hebben hersteld.

(45)

Om de duurzaamheid aan te tonen overlegde Duitsland
samengevat de volgende cijfers:

Met de herfinanciering van de portefeuille gestructureerde
beleggingsproducten dat aan het super-SIV was overge
dragen, eindigde de Gewährträgerhaftung (aansprakelijk
heid van de borg) van de Vrijstaat Saksen voor deze
portefeuille.

3.4. HET HERSTRUCTURERINGSPLAN
(39)

LBBW heeft ten tijde van de verkoop van Sachsen LB een
herstructureringsplan voor Sachsen LB opgesteld dat voor
het laatst op 9 april 2008 is gewijzigd. Volgens de in
formatie waarover de Commissie beschikt, beslaat het
herstructureringsplan een herstructureringsperiode van
vier jaar, die begint met de verkoop van Sachsen LB op
1 januari 2008 en eindigt met het verstrijken van het jaar
2011.

(14) In de kaderovereenkomst was overeengekomen dat de koopprijs
voor Sachsen LB ook kon worden voldaan met in waarde gelijke
aandelen LBBW.

24.4.2009

(15) In dit verband beoogt het herstructureringsplan als belangrijkste
structurele maatregelen een inkrimping van het personeel van
[…] tot ca. […] werknemers, invoering van een betere risicocon
trole en beter risicobeheer en integratie van de centrale taken (in
clusief IT) in LBBW.
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Bruto opbrengsten („worst case”)
(in miljoen EUR)
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007-2012 (1)
(in %)

Transacties zakelijke klanten

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Kapitaalmarkttransacties (2)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Overige

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totaal exclusief synergieën

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Opbrengstsynergieën(nieuw
bedrijfsmodel)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totaalinclusief synergieën

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(1) CAGR 2007-2012 = cumulatief jaarlijks groeipercentage voor de periode 2007-2012.
(2) Intussen is besloten dit segment over te dragen aan de LBBW-vestiging in Saksen.

Bedrijfsresultaat nog niet belast („worst case”)
(in miljoen EUR)

(46)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007-2012
(in %)

Transacties zakelijke klanten

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Kapitaalmarkt-transacties

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Overige

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totaal exclusief synergieën

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Synergieën

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totaalinclusief synergieën

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Voorts liet Duitsland weten dat LBBW vanaf 2009 rekening hield met een rendement op het eigen
vermogen van [… (> 8 %)] % voor de voormalige Sachsen LB en van ca. [… (> 15 %)] % voor de
nieuw opgerichte Sachsen Bank.
4. FORMELE ONDERZOEKSPROCEDURE
4.1. REDENEN VOOR DE INLEIDING VAN DE PROCEDURE
4.1.1. DE LIQUIDITEITSFACILITEIT

(47)

In het besluit tot inleiding van de procedure uitte de Commissie haar bedenkingen over de liquidi
teitsfaciliteit, aangezien de maatregel Sachsen LB een selectief voordeel leek te bieden. Het was
immers niet waarschijnlijk dat een investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt, de kredietlijn
tegen dezelfde voorwaarden als de bankenpool aan Sachsen LB zou hebben toegekend. De Commissie
sloot echter niet uit dat het bij de maatregel zou kunnen gaan om reddingssteun die niet verenigbaar
is met de gemeenschappelijke markt.
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4.1.2. DE VERKOOP VAN SACHSEN LB
(48)

De Commissie onderzocht voorts of de verkoop van
Sachsen LB aan LBBW staatssteun inhield. De Commissie
betwijfelde of de Vrijstaat Saksen zich had opgesteld als
een investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt,
aangezien liquidatie voordeliger was geweest dan verkoop
met de verleende garantie. De Commissie achtte het
daarom mogelijk dat de verkoop steunelementen ten
gunste van Sachsen LB had bevat. Bij de Commissie be
stonden echter geen twijfels over de vraag of de koop
prijs te laag zou zijn geweest en daarom steunelementen
ten gunste van de koper (LBBW) zou hebben bevat. De
Commissie sloot echter niet uit dat het bij de garantie
zou kunnen gaan om herstructureringssteun die verenig
baar is met de gemeenschappelijke markt, namelijk wan
neer de steun zou voldoen aan de voorwaarden van de
communautaire richtsnoeren inzake reddings- en her
structureringssteun aan ondernemingen in moeilijkhe
den (16) (hierna „richtsnoeren” genoemd).

(52)

De derde is van mening dat de garantie voor het superSIV staatssteun inhoudt, evenals de financiële injectie van
391 miljoen EUR van LBBW aan Sachsen LB in 2007 en
de overname van het verlies over het boekjaar van 641,6
miljoen EUR, en dat de door LBBW aan de eigenaren
betaalde koopprijs hoger is dan de marktwaarde van
Sachsen LB.

KOOP VAN SACHSEN LB
(53)

Naar de mening van Duitsland heeft de Vrijstaat Saksen
zich bij de verkoop van Sachsen LB opgesteld als een
verkoper die tegen marktvoorwaarden handelt. De koop
prijs was het resultaat van onderhandelingen met ver
schillende potentiële kopers en gebaseerd op bedrijfs
waarderingen die op basis van algemeen aanvaarde be
ginselen door accountantskantoren zijn uitgevoerd, zodat
de prijs een redelijke weerspiegeling was van de markt
waarde van Sachsen LB. Zelfs wanneer de verplichtingen
die voortvloeien uit de garantie van 2,75 miljard EUR
voor het super-SIV worden meegeteld, hebben de eige
naren Sachsen LB over het geheel genomen tegen een
positieve prijs verkocht.

(54)

Duitsland herhaalt dat drie verschillende beoordelingsme
thoden zijn toegepast om het risico in te schatten dat
met de garantie voor het super-SIV werd aangegaan. De
eerste methode bestond uit een mark-to-market-waarde
ring op de peildatum 30 november 2007, waarbij de
potentiële verliezen bij verkoop van de investeringen
op deze peildatum werden geraamd op ca. […] miljard
EUR. De resultaten van deze mark-to-market-waardering
zijn volgens Duitsland echter vertekend, omdat er op dat
moment geen markt voor dergelijke investeringen was en
ook niet het plan bestond deze beleggingsposities ad hoc
te verkopen, aangezien ze tot het einde van de looptijd
zouden worden vastgehouden. Volgens de tweede me
thode, die gebaseerd is op modelanalysen van potentiële
macro-economische ontwikkelingen, werden de ver
wachte verliezen berekend voor drie scenario’s. Volgens
deze methode bedroegen de verwachte verliezen rond […
(> 800)] miljoen EUR („bad case”), [… (< 500)] miljoen
EUR („base case”) of [… (< 200)] miljoen EUR („best
case”). Deze beoordelingsmethode werd door LBBW en
Sachsen LB op basis van bestaande interne modellen
ontwikkeld. De derde methode was gebaseerd op de ra
ting van de onderliggende posities. Vrijwel alle effecten in
de portefeuille hadden volgens Duitsland een AAA-ra
ting (17) en zouden bij de controles door de ratingbureaus
in geen enkel geval in waarde zijn verminderd. Bij een
debiteurenrisico van vrijwel nul bij effecten met een
AAA-rating waren de verwachte verliezen van de porte
feuille volgens Duitsland eveneens nihil.

(55)

Volgens Duitsland is de garantie van 2,75 miljard EUR
het resultaat van de onderhandelingen tussen de betrok
ken partijen, waarbij LBBW een zo hoog mogelijke ga
rantie wilde om haar eigen aansprakelijkheid te beperken,
terwijl de Vrijstaat Saksen probeerde de garantie zo laag
mogelijk te houden.

6. OPMERKINGEN VAN DUITSLAND NA HET BESLUIT
TOT INLEIDING VAN DE PROCEDURE

6.1. OPMERKING OVER DE BEOORDELING VAN DE LIQUI
DITEITSFACILITEIT
(50)

Naar de mening van Duitsland zou de door de banken
pool verleende liquiditeitsfaciliteit ook door een inves
teerder die tegen marktvoorwaarden handelt, beschikbaar
zijn gesteld, aangezien de vergoeding die de poolbanken
voor de aankoop van de door Ormond Quay uitgegeven
CP’s hadden ontvangen, hoger was dan de vergoeding die
op de markt gebruikelijk was en daarmee dus marktcon
form was. Verder gaf de bankenpool volgens Duitsland
geen compensatie voor potentiële verliezen ten gevolge
van schommelingen van de marktprijzen van de effecten
(ABS) die de conduit bezat. Zelfs bij een dalende markt
waarde zou het debiteurenrisico zeer gering zijn, en bij
effecten die tot het einde van de looptijd werden vast
gehouden, zouden slechts geringe verliezen te verwachten
zijn.

(51)

Voorts was het handelen van de banken er, aldus Duits
land, voornamelijk op gericht om te voorkomen dat het
faillissement van een van hun zusterbanken een alge
mene bankencrisis zou veroorzaken. Ze beschouwden
het kopen van de CP’s als een kleiner risico dan het risico
om het faillissement van Sachsen LB te moeten afwikke
len, met name wanneer een beroep zou zijn gedaan op
het depositogarantiesysteem. Bovendien wees Duitsland
erop dat marktbenchmarks bij gebrek aan een markt
ook hypothetisch kunnen worden vastgesteld.

(16) PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2.

Mocht de Commissie van mening zijn dat de liquiditeits
faciliteit steunelementen bevat, dan kan deze volgens
Duitsland in elk geval worden beschouwd als reddings
steun die verenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt, aangezien de door de pool gekochte CP’s verge
lijkbaar zijn met een maatregel in de vorm van een le
ning die niet structureel van aard is en bovendien beperkt
is tot een termijn van zes maanden.
6.2. OPMERKING OVER DE BEOORDELING VAN DE VER

5. OPMERKINGEN VAN DERDEN
(49)

24.4.2009

(17) Ratingtoekenning van december 2007.

24.4.2009
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(56)

Duitsland wijst erop dat de resultaten van alle drie de
analysen ten tijde van de onderhandelingen beschikbaar
waren. De onderhandelingspartijen waren het er volgens
Duitsland over eens dat de modelanalyse (dus de tweede
methode) de meest geschikte manier was om de risico’s
te beoordelen die door de garantie moesten worden ge
dekt.

(57)

Duitsland heeft berekeningen voor verschillende scena
rio’s voorgelegd om aan te tonen dat de eigenaren de
bank zelfs bij een beroep op de garantie in het „base
case”-scenario tegen een positieve prijs zouden hebben
verkocht. Volgens Duitsland was het staande praktijk
dat de Commissie de „base case” en niet een ongunstiger
scenario tot uitgangspunt nam (18).

(58)

(59)

Mocht de Commissie van mening zijn dat de verkoop
van de bank steunelementen bevat, dan kan deze volgens
Duitsland op basis van de richtsnoeren in elk geval wor
den beschouwd als herstructureringssteun die verenigbaar
is met de gemeenschappelijke markt.
Voor dit doel presenteerde LBBW het genoemde herstruc
tureringsplan, waaruit blijkt hoe de levensvatbaarheid van
Sachsen LB moet worden hersteld. Duitsland stelt dat het
plan verscheidene interne maatregelen bevat, zoals in
krimping van personeel, maatregelen ter verbetering
van het risicobeheer, integratie van segmenten in LBBW
en uniformering van de IT. Het bedrijfsplan zou er dui
delijk op gericht zijn om Sachsen LB minder afhankelijk
te maken van winsten die op de kapitaalmarkt en met
name in het segment „asset management/gestructureerde
producten” worden behaald.

(60)

Voorts betoogt Duitsland dat de investering van enkele
honderden miljoenen euro die LBBW voor de aankoop
van Sachsen LB heeft gedaan, niet voor niets is gedaan en
dat LBBW daarom al het mogelijke zal doen om de
levensvatbaarheid van Sachsen LB op langere termijn te
herstellen.

(61)

Ten aanzien van zijn eigen bijdrage is Duitsland van
mening dat LBBW en de andere banken zelf belangrijke
bijdragen ter waarde van in totaal [… (ca. 30)] miljard
EUR hebben geleverd en dat daarmee aan de voorwaar
den van de richtsnoeren is voldaan. Het bedrag van […
(ca. 30)] miljard EUR is het totaal van de kosten voor de
oprichting van het super-SIV ([…] miljoen EUR), de in
tegratie van Sachsen LB ([…] miljoen EUR) en de finan
ciering van portefeuille 2 (17,5 miljard EUR) en porte
feuille 1 (11,8 miljard EUR).

(62)

Ten slotte geldt volgens Duitsland als belangrijke com
pensatie dat Sachsen LB door haar voormalige eigenaren
is verkocht aan LBBW. De verkoop zou uitdrukking ge
ven aan de gezamenlijke wens om de bank duurzaam te
herstructureren. De verkoop van ondernemingen die in
moeilijkheden verkeren zou een belangrijke eerste stap
zijn op weg naar een duurzame herstructurering. Volgens

(18) Beschikking van de Commissie in zaak C28/02, Bankgesellschaft
Berlin (PB L 116 van 14.5.2005, blz. 1).
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Duitsland kan er in het algemeen vanuit worden gegaan
dat een bedrijf dat onder controle staat van een geves
tigde Duitse grote bank zeer waarschijnlijk rendabel zal
worden en dat daarmee is gewaarborgd dat het bedrijf
niet weer op staatssteun aangewezen zal zijn. Volgens
Duitsland zal daarom blijken dat de verkoop een belang
rijke factor is in de herstructurering van Sachsen LB.
(63)

Bovendien, aldus Duitsland, heeft geen enkele concurrent
opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het besluit
van de Commissie tot inleiding van de procedure, het
geen betekent dat verkoop van de bank naar het oordeel
van de andere gegadigden niet tot concurrentieverstoring
leidt.

(64)

Duitsland heeft in overleg met LBBW (namens de begun
stigde van de steun, Sachsen LB) aangeboden de volgende
verplichtingen aan te gaan (19):
a) De volgende deelnemingen van Sachsen LB die in het
kader van de integratie op LBBW zijn overgegaan,
worden afgestoten of geliquideerd:
— Sachsen LB Europe wordt uiterlijk […] afgestoten
of geliquideerd. De LBBW-groep zal geen perso
neel van Sachsen LB Europe overnemen, tenzij ze
daartoe wettelijk verplicht is, en zal derhalve het
huidige personeel van Sachsen LB Europe geen
nieuwe arbeidsovereenkomsten aanbieden noch
dergelijke overeenkomsten sluiten (20). Deze ver
plichting geldt voor de duur van twee jaar na
uitvaardiging van de beschikking van de Commis
sie.

(19) „De regering van de Bondsrepubliek Duitsland biedt de Commissie
in overleg met de Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) de vol
gende onder a) t/m c) uitputtend opgesomde compenserende maat
regelen aan:
a) De volgende deelnemingen van Sachsen LB, die in het kader van
de integratie op LBBW zijn overgegaan, worden met inachtne
ming van onderstaande bepalingen afgestoten of geliquideerd:
— Sachsen LB Europe plc wordt uiterlijk […] afgestoten of
geliquideerd.
— De deelneming in East Merchant GmbH wordt uiterlijk […]
afgestoten.
— […].
b) De Bondsrepubliek Duitsland garandeert dat de Sachsen Bank,
vertegenwoordigd door LBBW, in geen van haar filialen in Sak
sen voor eigen rekening en risico, actief en als zelfstandige
activiteit transacties verricht die uitstijgen boven de diensten
die zij haar klanten in het kader van haar kernactiviteiten aan
biedt. Deze gedragsverplichting geldt voor de geplande herstruc
tureringsperiode van vier jaar.
c) De Bondsrepubliek Duitsland garandeert dat de Sachsen Bank,
vertegenwoordigd door LBBW, in geen van haar filialen in Sak
sen actief en als zelfstandige activiteit internationale vastgoed
transacties verricht die uitstijgen boven de diensten die zij haar
klanten in het kader van haar kernactiviteiten aanbiedt. Deze
gedragsverplichting geldt voor de geplande herstructureringspe
riode van vier jaar.”.
(20) De Commissie gaat ervan uit dat de clausule volgens welke LBBW
personeel zal overnemen indien zij daartoe wettelijk zou zijn ver
plicht, voor ten hoogste tien medewerkers geldt en betrekking heeft
op de door LBBW overgenomen portefeuille 1 ter waarde van 11,8
miljard EUR. Het kan niet worden uitgesloten dat de overdracht van
deze portefeuille als een gedeeltelijke overdracht van een onderne
ming moet worden beschouwd, zodat LBBW verplicht zou kunnen
zijn om de desbetreffende medewerkers over te nemen. De rechts
geldigheid van de sluiting van Sachsen LB Europe zou hierdoor
waarschijnlijk echter niet worden aangetast.
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— De deelneming in East Merchant GmbH wordt
uiterlijk […] afgestoten.

— […] (21).

b) Duitsland garandeert dat de Sachsen Bank, vertegen
woordigd door LBBW, in geen van haar filialen in
Saksen voor eigen rekening en risico, actief en als
zelfstandige activiteit transacties verricht die uitstijgen
boven de diensten die zij haar klanten in het kader
van haar kernactiviteiten aanbiedt. Deze gedragsver
plichting geldt voor de herstructureringsperiode van
vier jaar.

c) Duitsland garandeert dat de Sachsen Bank, vertegen
woordigd door LBBW, in geen van haar filialen in
Saksen actief en als zelfstandige activiteit internatio
nale vastgoedtransacties verricht die uitstijgen boven
de diensten die zij haar klanten in het kader van haar
kernactiviteiten aanbiedt. Deze gedragsverplichting
geldt voor de herstructureringsperiode van vier jaar.

(65)

(66)

Duitsland heeft bevestigd dat het […]. Duitsland stelt dat
de transacties rendabel zijn en op geen enkele wijze in
verband staan met de huidige subprimecrisis, die haar
oorzaak vindt in het feit dat er steeds meer kredieten
werden verleend aan minder solide kredietnemers met
een lager inkomen en een lagere kredietwaardigheid
dan eersteklas leningnemers.

7. BEOORDELING VAN DE STEUN
7.1. BESTAAN VAN STAATSSTEUN
(68)

Krachtens artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag zijn
steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook
met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door
begunstiging van bepaalde ondernemingen vervalsen of
dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschap
pelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer
tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.

(69)

De Commissie blijft bij haar in het besluit tot inleiding
van de procedure ingenomen standpunt dat geen van
beide financiële interventies zouden zijn gepleegd door
een investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt en
dat beide maatregelen derhalve staatssteun inhouden.

(70)

Er moet in dit verband op worden gewezen dat de Com
missie reeds in haar besluit tot inleiding van de procedure
geen mededingingsrechtelijke bezwaren maakte tegen de
herfinanciering door LBBW en de bankenpool. Haar
overwegingen dienaangaande worden aan het eind van
deze paragraaf nader toegelicht.

7.1.1. DE LIQUIDITEITSFACILITEIT
(71)

De DekaBank en de meeste Landesbanken zijn publiek
rechtelijke instellingen. De Landesbanken en de regionale
spaarbankbonden zijn ieder voor de helft eigenaar van de
DekaBank. De Landesbanken zijn over het algemeen ei
gendom van de deelstaten en de respectievelijke regionale
spaarbankbonden. De kredietlijn van 17,1 miljard EUR
die door de bankenpool aan Sachsen LB is verleend,
komt derhalve voor rekening van de staat en kan worden
aangemerkt als „steunmaatregel van de staat of met
staatsmiddelen bekostigd” in de zin van artikel 87, lid
1, van het EG-Verdrag (23). Een begunstiging door het
beschikbaar stellen van staatsmiddelen zou vanwege de
grensoverschrijdende en internationale activiteiten van
Sachsen LB daarnaast ook de mededinging in de bank
ensector ongunstig beïnvloeden en gevolgen hebben voor
het handelsverkeer tussen de lidstaten.

(72)

Verder constateert de Commissie dat Sachsen LB grens
overschrijdend en internationaal actief is, zodat een be
gunstiging door het beschikbaar stellen van staatsmidde
len de mededinging in de bankensector ongunstig zou
beïnvloeden en gevolgen zou hebben voor het handels
verkeer tussen de lidstaten (24).

Voorts heeft Duitsland bevestigd dat […] (22).

6.3. REACTIE OP DE OPMERKINGEN VAN DE DERDE
(67)

Met betrekking tot de opmerkingen van de derde stelde
Duitsland dat de garantie voor het super-SIV geen staats
steun was, aangezien de eigenaren van Sachsen LB over
het geheel genomen een positieve koopprijs hadden be
reikt, zelfs wanneer de potentiële verplichtingen werden
meegerekend die uit de garantie van 2,75 miljard EUR
voor het super-SIV zouden kunnen voortvloeien. Ook
wees Duitsland erop dat de financiële injectie die LBBW
in 2007 aan Sachsen LB gaf en het voorschot in con
tanten van 250 miljoen EUR door LBBW als onderdeel
van de koopprijs werden beschouwd en dat de door
LBBW aan de eigenaren betaalde koopprijs daarom over
eenkwam met de marktprijs van Sachsen LB. Duitsland
benadrukt dat geen verliescompensatie is verleend die de
door LBBW aan Sachsen LB gegeven financiële injectie
van 391 miljoen EUR te boven gaat.

(21) […]. Dit soort transacties zijn rendabel en worden niet getroffen
door de huidige crisis in het subprimesegment van de huizenmarkt,
die werd veroorzaakt door het feit dat steeds meer leningen aan
kredietnemers werden verstrekt die een hoger risico lopen en over
een lager inkomen of een lagere kredietwaardigheid beschikken dan
eersteklas leningnemers.
(22) „De regering van de Bondsrepubliek Duitsland bevestigt dat […]”.
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(23) De toerekenbaarheid blijkt uit een aantal indicatoren die samenhan
gen met de specifieke omstandigheden van de zaak en de context
waarin de maatregelen werden getroffen. Zo bestaan er nauwe
persoonlijke banden tussen de raden van commissarissen van de
Landesbanken en de staat. Bovendien handelde de bankenpool in
deze zaak in nauwe samenspraak met de BaFin (Duitse overheids
instantie voor toezicht op de financiële dienstverlening) en de Bun
desbank (Duitse federale bank).
(24) Beschikking van de Commissie van 27 juni 2007 in zaak C 50/06,
BAWAG (PB L 83 van 26.3.2008, blz. 7, overweging 127).

24.4.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(73)

Duitsland bestrijdt dat de maatregel voor Sachsen LB een
selectief voordeel met zich meebrengt. De Commissie
wijst erop dat iedere met staatsmiddelen bekostigde in
terventie waardoor een bedrijf wordt begunstigd, krach
tens artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag normaal ge
sproken staatssteun inhoudt, tenzij een investeerder die
tegen normale marktvoorwaarden handelt eveneens een
dergelijke maatregel zou hebben getroffen. Het besluit
van de bankenpool om de liquiditeit in kwestie beschik
baar te stellen moet in overeenstemming zijn met het
beginsel van de investeerder in een markteconomie ten
einde elementen van staatssteun te kunnen uitsluiten.
Daarom is het opportuun te onderzoeken of een inves
teerder in een markteconomie de kredietlijn tegen de
zelfde voorwaarden aan Sachsen LB zou hebben verstrekt
als de bankenpool.

(74)

De Commissie merkt op dat er op het tijdstip waarop de
poolovereenkomst werd gesloten nagenoeg geen vraag
was naar door hypotheken gedekte CP’s en er dus geen
effectieve markt voor dit soort investeringen meer be
stond. Een dergelijk vraagtekort betekent echter niet dat
er geen marktbenchmarks zijn. De marktbenchmark be
stond eenvoudigweg hieruit dat de CP’s in kwestie op het
toenmalige tijdstip geen behoorlijke economische waarde
bezaten, wat betekende dat er nog steeds geen economi
sche interesse bestond voor de door Ormond Quay uit
gegeven CP’s, ondanks het feit dat ze een AAA-rating
hadden, volgens de voorschriften werden vergoed en
slechts met een gering debiteurenrisico waren belast.
Daarom is de conclusie van de Commissie dat een in
vesteerder die tegen marktvoorwaarden handelt aan Sach
sen LB geen liquiditeitsfaciliteit zou hebben verstrekt. Bij
de maatregel in kwestie gaat het derhalve om staatssteun.

7.1.2. DE VERKOOP VAN SACHSEN LB
(75)

(76)

Duitsland bestrijdt dat de verkoop van Sachsen LB aan
LBBW staatssteun zou kunnen inhouden. De Commissie
blijft bij haar standpunt dat de Vrijstaat Saksen zich bij
de verkoop van Sachsen LB niet heeft gedragen als een
investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt. De
verkoop van Sachsen LB aan LBBW zou in tweeërlei
opzicht een vorm van staatssteun kunnen zijn: in de
eerste plaats steun ten gunste van de koper (dat wil zeg
gen LBBW), indien een te lage koopprijs werd geaccep
teerd, en in de tweede plaats steun ten gunste van Sach
sen LB, indien liquidatie voordeliger zou zijn geweest dan
verkoop met de verleende garantie.

De Commissie is van oordeel dat de door LBBW betaalde
koopprijs overeenkomt met de marktwaarde van Sachsen
LB en merkt op dat de Vrijstaat Saksen met verscheidene
potentiële kopers onderhandelde en uiteindelijk besloot
Sachsen LB aan LBBW te verkopen. De Commissie wijst
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erop dat het bij de koopprijs om de marktprijs gaat
wanneer de verkoop plaatsvindt via een openbare aanbe
stedingsprocedure waaraan geen verdere voorwaarden
zijn verbonden, en de activa naar de meestbiedende of
de enige bieder overgaan. Terwijl het bestaan van staats
steun bij een reglementair uitgevoerde aanbesteding kan
worden uitgesloten, betekent dat niet dat er automatisch
sprake is van staatssteun wanneer van een aanbestedings
procedure wordt afgezien. In de onderhavige zaak beslo
ten de partijen bij de koopovereenkomst om op de peil
datum 31 december 2007 een waardering van Sachsen
LB te laten uitvoeren. Ze verkeerden daarbij in de veron
derstelling dat de financiële markt zich dan zou hebben
gestabiliseerd en een „normalere” marktwaardering zou
kunnen worden uitgevoerd. Hoewel een dergelijke waar
dering het bestaan van elementen van staatssteun niet
automatisch uitsluit, beschikte de Commissie in de on
derhavige zaak niet over bewijzen die de marktconformi
teit van de transactie ter discussie stelden. Op basis van
de beschikbare informatie heeft de Commissie geen reden
om aan te nemen dat het bedrijf onder de marktprijs is
verkocht. Zoals in overweging 37 is uiteengezet, werd de
waarde van Sachsen LB in december 2007 getaxeerd op
328 miljoen EUR (25); dat is de door LBBW betaalde
koopprijs. In het kader van de formele onderzoeksproce
dure heeft bovendien geen enkele derde partij de redelijk
heid van de koopprijs ter discussie gesteld. Ook is de
Commissie geen derde partij bekend die Sachsen LB
eventueel had willen kopen en bereid was geweest een
hogere prijs te bieden. De Commissie blijft daarom bij
haar standpunt dat de bank tegen de marktprijs is ver
kocht en aan LBBW in het kader van de verkoop van
Sachsen LB geen staatssteun is verleend.
(77)

Daarnaast onderzocht de Commissie of het feit dat liqui
datie minder kosten met zich mee zou hebben gebracht
dan verkoop met de verleende garantie, voor Sachsen LB
een voordeel opleverde. De Commissie kon niet bevesti
gen dat de Vrijstaat Saksen een positieve verkoopprijs
heeft verkregen, dat wil zeggen een verkoopprijs die ho
ger is dan de door de Vrijstaat Saksen beschikbaar ge
stelde middelen. Terwijl buiten kijf staat dat met de oor
spronkelijke koopovereenkomst van augustus 2007, vol
gens welke LBBW minstens 300 miljoen EUR alsmede
een voorschot in contanten aan Sachsen LB moest be
talen, een positieve koopprijs was overeengekomen, is dit
na de vervolgonderhandelingen in december niet het ge
val, aangezien de Vrijstaat Saksen een garantie van 2,75
miljard EUR verleende en daarvoor […] % van de ver
koopprijs ten bedrage van 328 miljoen EUR (dat wil
zeggen […] miljoen EUR) in contanten ontving, exclusief
de inkomsten uit de bereidstellingsprovisie (met een
boekwaarde van [… (> 90)] miljoen EUR) (26).

(25) […] miljard EUR (bedrijfswaarde van Sachsen LB zoals die door
[…] in zijn in opdracht van LBBW uitgevoerde analyse werd vast
gesteld) minus […] miljoen EUR (verliezen over 2007) minus […]
miljoen EUR (voorschot in contanten) = 328 miljoen EUR.
(26) De Commissie stelt vast dat het bij de garantie, die op het eerste
gezicht was bedoeld om de herfinanciering van het super-SIV te
dekken, ging om steun voor Sachsen LB, aangezien de verkoop van
Sachsen LB door de garantie mogelijk werd gemaakt. Zonder op
richting van het super-SIV, die op haar beurt alleen mogelijk was
met behulp van de garantie, zou de verkoop van Sachsen LB niet
hebben plaatsgevonden. Omdat de garantie echter gekoppeld is aan
het super-SIV en niet op LBBW wordt overgedragen, werd LBBW
niet bevoordeeld.
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(78)

Het onderzoek veranderde niets aan de zienswijze van de
Commissie dat de eigenaren bij een vergelijking van de
kosten van liquidatie en de kosten van de verkoop met
de garantie het voorschot in contanten van 250 miljoen
EUR van augustus 2007 buiten beschouwing lieten, aan
gezien dit bedrag niet zou worden terugbetaald indien de
verkoop niet tot stand zou komen. Met andere woorden:
aangezien de voormalige eigenaren van Sachsen LB niet
verplicht waren het voorschot in contanten aan LBBW
terug te betalen als de verkoop niet zou doorgaan, zou
een investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt dit
voorschot in contanten in een hypothetisch, niet-be
staand vergelijkbaar geval niet als extra kosten beschou
wen.

(79)

De Commissie moest vervolgens onderzoeken of de kos
ten die voor Sachsen LB uit de verleende garantie voort
vloeiden, de verkoopprijs voor Sachsen LB te boven gin
gen. Daarvan zou in ieder geval sprake zijn wanneer de
verwachte verliezen in verband met de garantie van 2,75
miljard EUR hoger zouden zijn dan de ontvangen […]
miljoen EUR (exclusief bereidstellingsprovisies die tot een
boekwaarde van […] miljoen EUR zouden kunnen op
lopen).

(80)

Duitsland taxeerde de verwachte verliezen in verband met
de garantie op ca. [… (> 800)] miljoen EUR („bad case”),
[… (< 500)] miljoen EUR („base case”) respectievelijk […
(< 200)] miljoen EUR („best case”). De twijfels van de
Commissie omtrent de vraag of het door LBBW gehan
teerde model voor de kwantificering van de verwachte
verliezen in verband met de garantie ten volle rekening
houdt met de steunelementen die de garantie bevat, kon
den niet worden weggenomen. De Commissie wijst erop
dat het steunelement van een garantie die wordt verleend
aan een onderneming in moeilijkheden volgens vaste
rechtspraak even hoog kan zijn als het bedrag dat door
de garantie effectief wordt gedekt (in dit geval dus 2,75
miljard EUR). Bovendien benadrukt de Commissie dat de
Vrijstaat Saksen zelfs in het „base case”-scenario, dat uit
gaat van een snel herstel van de markten, op grond van
de verwachte verliezen op een negatieve koopprijs zou
zijn uitgekomen.
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bij uitzondering kan aanvaarden, namelijk wanneer de
kosten van liquidatie voor de verkoper hoger zouden
zijn. Voor het berekenen van de liquidatiekosten kunnen
alleen verplichtingen in aanmerking worden genomen die
door een investeerder die tegen marktvoorwaarden han
delt zouden zijn aangegaan (29). Uitgesloten zijn verplich
tingen in het kader van staatssteun, aangezien deze niet
zouden zijn aangegaan door een investeerder die tegen
marktvoorwaarden handelt (30). De Gewährträgerhaftung
(aansprakelijkheid van de borg) is een dergelijke verplich
ting die buiten beschouwing moet worden gelaten (31).
De Commissie is van mening dat het hierbij om een
bestaande steunmaatregel gaat, en heeft passende maat
regelen voorgesteld voor de afschaffing ervan (32). De
kosten die mogelijk uit de Gewährträgerhaftung voort
vloeien, kunnen door de Vrijstaat Saksen in zijn rol
van investeerder die tegen marktvoorwaarden handelt,
bij de verkoop van Sachsen LB niet worden verhaald.
Duitsland maakte geen melding van andere verplichtin
gen die een investeerder die tegen marktvoorwaarden
handelt bij het kwantificeren van de liquidatiekosten
zou kunnen meetellen.
(83)

De Commissie verwerpt het argument van Duitsland dat
het verlies van het eigen vermogen van 880 miljoen EUR
voor de Vrijstaat Saksen nog steeds relevant is omdat de
Vrijstaat Saksen Sachsen LB reeds verkocht heeft en niet
de verliezen in het kader van een mogelijke liquidatie,
maar alleen de bijkomende kosten in aanmerking neemt.

(84)

De Commissie neemt nota van het feit dat de Vrijstaat
Saksen, die slechts voor een deel eigenaar is, de totale
garantie heeft verleend en dat de andere eigenaren geen
middelen in de garantie hebben ingebracht. Als tegen
prestatie voor een garantie die in het gunstigste (zij het
onwaarschijnlijke) geval ten minste […] miljoen EUR
bedroeg en kon oplopen tot 2,75 miljard EUR, ontving
de Vrijstaat Saksen met de verkoop van Sachsen LB
slechts […] miljoen EUR.

(85)

De Commissie concludeert derhalve dat de Vrijstaat Sak
sen Sachsen LB tegen een negatieve koopprijs heeft ver
kocht en daarmee Sachsen LB staatssteun heeft verleend.
7.1.3. DE HERFINANCIERING VAN HET SUPER-SIV

(81)

(82)

Voorts bevestigde het onderzoek de veronderstelling van
de Commissie dat een investeerder die tegen marktvoor
waarden handelt onder zulke onvoorspelbare omstandig
heden in ieder geval zou zijn uitgegaan van het „bad
case”-scenario met verwachte verliezen van [… (> 800)]
miljoen EUR. De Commissie wijst erop dat haar conclusie
overeenstemt met de voormalige zaak van de Bankgesell
schaft Berlin (27). In tegenstelling tot de opvatting van
Duitsland strookt het bovendien niet met de gangbare
praktijk (28) om uit te gaan van het „base case”-scenario.
De Commissie erkent echter dat een investeerder die
tegen marktvoorwaarden handelt een negatieve koopprijs

(27) Beschikking van de Commissie in zaak C 28/02, Bankgesellschaft
Berlin (PB L 116 van 14.5.2005, blz. 1; overweging 140).
(28) Zie de beschikking van de Commissie van 27 juni 2007 in zaak
C50/06, BAWAG (nog niet gepubliceerd, overweging 155).

(86)

De Commissie maakte geen mededingingsrechtelijke bez
waren tegen de herfinanciering van het super-SIV door
LBBW en de andere Landesbanken en blijft na afronding
van de onderzoeksprocedure van mening dat deze maat
regel geen staatssteun inhoudt.

(29) Gerelateerde zaken C-278/92, C-279/92 en C-280/92, Hytasa, ju
rispr. 1994, I-4103 (overweging 22).
(30) Zie zaak C-334/99, Gröditzer Stahlwerke, jurispr. 2003, I-1139,
overweging 133 e.v. en de beschikking van de Commissie van
30 april 2008 in zaak C 56/2008, Bank Burgenland (nog niet
gepubliceerd).
(31) Zie de beschikking van de Commissie van 30 april 2008 in zaak C
56/2008, Bank Burgenland (nog niet gepubliceerd).
(32) Zie voetnoot 1. De Gewährträgerhaftung zou hoe dan ook pas
worden geëffectueerd wanneer de bank verklaart dat zij haar ver
plichtingen niet meer kan nakomen, d.w.z. faillissement aanvraagt.
De transactie in kwestie lijkt daarom nog een voordeel op te leveren
voor Sachsen LB, aangezien ze niet alleen de schuldeisers be
schermt, maar ook het overleven van de bank garandeert.
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(87)

De oprichting van het super-SIV houdt duidelijk verband
met de herstructurering en verkoop van Sachsen LB aan
LBBW. Zonder het super-SIV had Sachsen LB mark-tomarket-verliezen moeten dekken van ca.[… (0,5-1,5)]
miljard EUR. De oprichting van het super-SIV houdt der
halve nauw verband met de herstructurering en verkoop
van Sachsen LB. De door LBBW betaalde koopprijs en de
beoordeling van de bedrijfswaarde van de bank houden al
rekening met het opgerichte super-SIV en de door LBBW
en de Landesbanken beschikbaar gestelde liquiditeit.

(88)

Toch zou het bij de herfinanciering van het super-SIV
gaan om staatssteun, wanneer LBBW en de andere Lande
sbanken een onevenredig hoge vergoeding voor de door
hen verschafte liquiditeit zouden hebben ontvangen en
LBBW en de andere Landesbanken zich met het verstrek
ken van de voor het super-SIV bestemde liquiditeit niet
hadden gedragen als investeerders die tegen marktvoor
waarden handelen.

(89)

Het verschaffen van liquiditeit en herfinancieringsmidde
len behoort tot de kernactiviteiten van een bank. Banken
verschaffen liquiditeit aan marktdeelnemers die zij weer
herfinancieren door overeenkomstige bedragen te lenen.
Afhankelijk van de eigen structuur van activa en passiva
zal iedere bank de voor haar geschikte herfinancierings
strategie (met betrekking tot looptijd en herkomst van de
activa) kiezen om de totale herfinancieringskosten te op
timaliseren en de daaraan verbonden risico’s tot een mi
nimum te beperken. In het kader van een herfinanciering
kunnen de vervaltermijnen van de verplichtingen worden
verkort of verlengd, lagere rentetarieven voor de nieuwe
verplichtingen worden overeengekomen of een mix van
deze verschillende mogelijkheden worden afgesproken.
Door het verschil tussen de opbrengsten uit de (bijvoor
beeld langlopende) beschikbaarstelling van liquiditeit en
de kosten van de (bijvoorbeeld) kortlopende lening ont
staat de mogelijkheid winsten te behalen.

(90)

De Commissie is van oordeel dat het verschaffen van de
voor het super-SIV benodigde liquiditeit de LBBW en de
andere Landesbanken geen voordeel heeft opgeleverd.
Gezien de vele investeringsmogelijkheden op de nationale
en internationale kapitaalmarkt hadden LBBW en de Lan
desbanken de voor het super-SIV beschikbaar gestelde
liquiditeit ongetwijfeld ook op een andere wijze kunnen
investeren. De totale herfinancieringsbehoefte van de
banken is door de herfinanciering van het super-SIV
dan ook niet toegenomen. Bovendien werden door de
herfinanciering geen opbrengsten verkregen die boven
de actuele marktwaarde lagen, omdat met name voor
het door de overheidsgarantie gedekte lagere risico een
vergoeding werd betaald. Doel van het super-SIV is om
de portefeuille tot het einde van de looptijd vast te hou
den. De opbrengsten ontstaan uit de restitutie van de
activa die aan de effecten van de portefeuille ten grond
slag liggen en verschillende vervaldata hebben. Afgespro
ken was echter dat de opbrengsten uit het super-SIV
uitsluitend zouden worden gebruikt voor de betaling
van de garantievergoeding die door het super-SIV aan
de Vrijstaat Saksen moest worden voldaan, de beheers
kosten voor het super-SIV en een passende vergoeding
voor LBBW en de andere Landesbanken voor de ver
schaffing van de liquiditeit die nodig was voor de her
financiering van het super-SIV.
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(91)

De Commissie is daarnaast van oordeel dat de door
LBBW en de andere Landesbanken verschafte liquiditeit
voor het super-SIV onder marktconforme voorwaarden
plaatsvond en dat een investeerder in een markteconomie
die in dezelfde omstandigheden had verkeerd als deze
kredietinstellingen, op dezelfde wijze had gehandeld, zo
dat er in relatie tot het super-SIV geen sprake is van een
vermeerdering van de staatssteun. Zoals hierboven al eer
der is toegelicht werd uit de opbrengsten van het SIV aan
de banken een passende vergoeding betaald. Bovendien
werden de gestructureerde portefeuillebeleggingen ter
waarde van 17,5 miljard EUR aan het super-SIV over
gedragen die tot het einde van de looptijd moesten wor
den vastgehouden. Het beslissende criterium voor het
kwantificeren van de risico’s die aan deze overdracht
zijn verbonden, is daarom „verlies” bij expiratie en niet
„mark-to-market-verliezen” ten gevolge van een tijdelijk
niet bestaande markt. De verwachte verliezen (debiteu
renrisico) in het „bad case”-scenario werden getaxeerd
op [… (> 800)] miljoen EUR, zodat LBBW nog over
een buffer van […] miljard EUR beschikte. Vanuit zake
lijk oogpunt kan het risico dat LBBW en de andere Lan
desbanken op zich namen daarom als beperkt worden
aangemerkt; dat geldt ook voor het risico dat de staat
boven de garantie van de Vrijstaat Saksen van 2,75 mil
jard EUR op zich nam. Aangezien aan LBBW en de
andere Landesbanken een marktconforme rente werd be
taald, is er in dit zeer specifieke geval geen reden om aan
te nemen dat de herfinanciering niet overeenkomstig be
ginselen van de markteconomie heeft plaatsgevonden.

(92)

Bovendien is de herfinanciering van het super-SIV door
LBBW en de Landesbanken niet vergelijkbaar met de
eerste maatregel, waarbij het om steun ten gunste van
Sachsen LB gaat. De marktomstandigheden waren in de
cember 2007 ten opzichte van augustus 2007 aanmerke
lijk gewijzigd. In augustus 2007 konden in principe geen
investeerders meer worden gevonden die bereid waren
geweest in een conduit als het super-SIV te investeren.
Het risico dat de bankenpool tegen een vergoeding van
[…] basispunten had overgenomen, was gezien het feit
dat er op dat moment werkelijk geen gegadigden meer
waren die in zulke conduits wilden investeren, niet
marktconform. Daarentegen kochten investeerders in de
cember vanwege de verbeterde marktomstandigheden
weer door activa gedekte CP’s. Bovendien was het doel
van het super-SIV om de daar ondergebrachte portefeuil
les tot de vervaldatum aan te houden, terwijl de pool
banken CP’s kochten die aan een beperkte termijn waren
gebonden en zeker niet tot de vervaldag van de effecten
werden vastgehouden. De vergoeding uit hoofde van de
poolovereenkomst was zeer gering, zodat investeerders
vanaf oktober 2007 ook weer CP’s buiten de poolover
eenkomst kochten. Het herstel van de markt betekende
dat investeerders weer geïnteresseerd waren in de effec
ten, ook al waren ze niet bereid de nominale prijs te
betalen. Gelet op de geschatte debiteurenrisico’s kan wor
den geconcludeerd dat de herfinanciering door LBBW en
de andere Landesbanken voor een investeerder in een
markteconomie die in dezelfde situatie zou hebben ver
keerd als deze kredietinstellingen, aanvaardbaar was ge
weest en dat zij derhalve geen staatssteun inhield die de
waarde van de door de Vrijstaat Saksen verleende garan
tie te boven gaat. Op grond van het vorenstaande

L 104/46

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

concludeert de Commissie dat de herfinanciering van het
super-SIV geen bijkomende staatssteun inhield.

7.2.2. ARTIKEL 87, LID 3, ONDER C), VAN HET EG-VER
DRAG: STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMIN
GEN IN MOEILIJKHEDEN
(96)

7.2. BEOORDELING VAN DE VERENIGBAARHEID MET DE
GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT
(93)

24.4.2009

Naar het oordeel van de Commissie zouden de betrokken
maatregelen waarbij, zoals hierboven eerder is toegelicht,
sprake is van staatssteun, alleen op grond van artikel 87,
lid 3, onder b) en c), van het EG-Verdrag als verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt kunnen worden be
schouwd, aangezien alle andere bepalingen van dit artikel
duidelijk niet van toepassing zijn.

Naar het oordeel van de Commissie zou Sachsen LB
conform punt 9 van de richtsnoeren zonder de liquidi
teitsfaciliteit van de bankenpool en het voorschot in con
tanten van 250 miljoen EUR zeer waarschijnlijk niet in
staat zijn geweest de liquiditeitscrisis heel veel langer het
hoofd te bieden. De dreigende verliezen zouden hebben
geleid tot sluiting van de bank, waardoor aan de voor
waarden in punt 10, onder c), van de richtsnoeren is
voldaan. Duitsland heeft dit standpunt, dat al bij het
inleiden van de procedure werd ingenomen, niet aange
vochten.
7.2.2.1. Reddingssteun

7.2.1. ARTIKEL 87, LID 3, ONDER B), VAN HET EG-VER

(97)

DRAG: STEUNMAATREGELEN OM EEN ERNSTIGE
VERSTORING IN DE ECONOMIE VAN EEN LIDSTAAT
OP TE HEFFEN
(94)

(95)

Krachtens artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag
zijn steunmaatregelen om een ernstige verstoring in de
economie van een lidstaat op te heffen, verenigbaar met
de gemeenschappelijke markt. De Commissie wil er ech
ter allereerst op wijzen dat het Gerecht van eerste aanleg
van de Europese Gemeenschappen heeft benadrukt dat
artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag restrictief
dient te worden toegepast, zodat de steunmaatregel niet
slechts ten goede mag komen aan een onderneming of
een sector, maar bedoeld moet zijn om een verstoring in
de hele economie van een lidstaat op te heffen. Daarom
heeft de Commissie beslist dat een ernstige verstoring in
de economie van een lidstaat niet wordt opgeheven door
een steunmaatregel die erop is gericht „de problemen van
één steunontvangende onderneming […] op te lossen en
niet die van de hele sector”. Bovendien heeft de Commis
sie zich tot nu toe in alle zaken die betrekking hebben
op banken in moeilijkheden, nog nooit op deze bepaling
van het EG-Verdrag beroepen.

Het onderzoek bevestigt de waarneming van de Commis
sie dat de problemen van Sachsen LB hun oorsprong
vinden in bedrijfsspecifieke gebeurtenissen. Bovendien
heeft de door Duitsland verstrekte informatie de Com
missie er niet van overtuigd dat de systemische gevolgen
van een faillissement van Sachsen LB een dusdanige om
vang zouden kunnen aannemen dat er sprake is van „een
ernstige verstoring in de economie” van Duitsland in de
zin van artikel 87, lid 3, onder b) (33). Aan de onderha
vige zaak liggen dus specifieke problemen van Sachsen
LB ten grondslag, zodat gerichte steunmaatregelen nodig
zijn die conform de regels voor bedrijven in moeilijk
heden kunnen worden getroffen. Voor de Commissie be
staat er daarom geen aanleiding om de maatregelen in
kwestie op basis van artikel 87, lid 3, onder b), van het
EG-Verdrag als verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt te verklaren.

(33) Zie de beschikking van de Commissie van 30 april 2008 in zaak
NN 25/08, reddingssteun voor WestLB (nog niet gepubliceerd).

Het onderzoek bevestigde de zienswijze van de Commis
sie, zoals verwoord in het besluit tot inleiding van de
procedure, dat de eerste (doch niet de tweede) maatregel
als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan
worden beschouwd en dat ze aan alle voorwaarden on
der punt 25 van de richtsnoeren voldoet, met name aan
de voorwaarden die hieronder worden toegelicht.
Vorm van de steunmaatregel

(98)

Reddingssteun moet voldoen aan de voorwaarde van
punt 25, onder a), van de richtsnoeren, volgens welke
reddingssteun in de vorm van leninggaranties of leningen
moet worden verleend en leningen moeten worden te
rugbetaald en garanties moeten aflopen binnen een ter
mijn van maximaal zes maanden na de uitkering van het
eerste bedrag aan de onderneming (34).

(99)

In de onderhavige zaak stelde de bankenpool door de
aankoop van de door Ormond Quay uitgegeven CP’s
aan Sachsen LB een liquiditeitsfaciliteit beschikbaar. Aan
gezien Duitsland bevestigde dat Sachsen LB het debiteu
renrisico van de onderliggende posities blijft dragen, kan
de liquiditeitsfaciliteit worden beschouwd als een reke
ning-courantkrediet voor zes maanden ten bedrage van
17,1 miljard EUR. Met andere woorden: de liquiditeits
verstrekking is vergelijkbaar met een krediet van de bank
enpool aan Sachsen LB. Bovendien is de steun van tijde
lijke aard en wordt de verstrekte liquiditeit binnen een
termijn van minder dan zes maanden na uitkering van
het eerste bedrag aan de onderneming terugbetaald. De
maatregel bevat geen structureel element, beperkt zich
uitsluitend tot het verschaffen van liquiditeit en is om
keerbaar, aangezien ze beperkt is tot zes maanden.

(34) In het geval van reddingssteun in het bankbedrijf kan een uitzonde
ring worden gemaakt. Zie de voetnoot bij punt 25, onder a), van de
richtsnoeren, waar staat dat steun in een andere vorm dan lening
garanties en leningen overeenkomstig de voorwaarden van punt 25,
onder a) van de richtsnoeren aan de algemene beginselen voor
reddingssteun moet voldoen en niet kan bestaan uit structurele
financiële maatregelen in verband met het eigen vermogen van de
bank. Zie de beschikking van de Commissie van 5 december 2007
in zaak NN 70/07, Northern Rock (nog niet gepubliceerd, overwe
ging 43), en de beschikking van de Commissie van 30 april 2008
in zaak NN 25/08, reddingssteun voor WestLB (nog niet gepubliceerd).
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(100) Bovendien worden de herfinancieringskosten van Sachsen

LB door de liquiditeitsfaciliteit niet verlaagd tot een ni
veau dat onder het marktconforme tarief zou liggen.
Zoals in de overwegingen 21 en 22 is vermeld, vond
de door Sachsen LB betaalde vergoeding plaats overeen
komstig EuriboR, die op 6 augustus 2007 4,112 (35) be
droeg, plus […] basispunten, dus er werd een vergoeding
van […] betaald, die zodoende boven de referentierente
voet voor Duitsland van 4,62 (augustus 2007) lag.
Beperking van de steun tot het minimum
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7.2.2.2. Herstructureringssteun
(105) Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kon de

Commissie concluderen dat de tweede maatregel, waarbij
het niet om reddingssteun gaat, kan worden beschouwd
als herstructureringssteun die verenigbaar is met de ge
meenschappelijke markt, omdat zij aan alle voorwaarden
van de richtsnoeren voldoet.

Herstel van de levensvatbaarheid op lange termijn

(101) Volgens punt 25, onder d), moet reddingssteun beperkt

(106) Het voorliggende onderzoek bevestigt in de eerste plaats

blijven tot het bedrag dat nodig is om de exploitatie van
de onderneming voort te zetten gedurende de zes maan
den waarvoor de steun is goedgekeurd. De Commissie
wijst er in dit verband op dat de aankoopverplichting
van de bankenpool alleen gold voor CP’s die niet op
de markt konden worden geplaatst. De bankenpool was
dus alleen verplicht die door Ormond Quay uitgegeven
CP’s te kopen, die niet bij andere beleggers dan de pool
banken konden worden ondergebracht. Op grond hier
van concludeert de Commissie dat het bij de liquiditeits
verstrekking ging om het minimum dat nodig was om de
exploitatie van Sachsen LB voort te zetten.

dat de levensvatbaarheid op lange termijn van Sachsen
LB door de herstructurering wordt hersteld. Naar het
oordeel van de Commissie is de verkoop van Sachsen
LB aan LBBW van doorslaggevend belang voor de oplos
sing van de gerezen problemen en voor een positieve
bedrijfseconomische ontwikkeling van de bank binnen
de LBBW-groep. LBBW heeft het nieuwe bedrijfsmodel
voor Sachsen LB reeds met succes in Rijnland-Palts kun
nen toepassen. Bovendien wees Duitsland erop dat het
rendement op het eigen vermogen van de Sachsen Bank
dat van de private concurrenten zal evenaren.

(102) Omdat de looptijd van de CP’s niet langer mocht zijn

(107) In de tweede plaats bevestigde het onderzoek dat LBBW

dan een maand, werden iedere maand nieuwe CP’s uit
gegeven. Vanaf oktober 2007 kochten sommige beleg
gers (vooral [… (banken die tot de publieke sector be
horen)]) echter ook weer CP’s die op de markt waren
geplaatst en derhalve geen verband hielden met de pool
overeenkomst, zodat de poolovereenkomst haar oor
spronkelijke functie verloor.

een reorganisatie heeft doorgevoerd van de bankactivitei
ten in Saksen en de verliesgevende activiteiten in Saksen
in zoverre heeft beëindigd dat in Saksen geen nieuwe
gestructureerde beleggingstransacties meer worden ver
richt.

(108) Het nieuwe bedrijfsmodel van LBBW laat in de eerste

Voorkoming van ongerechtvaardigde vervalsing van
de mededinging
(103) Volgens punt 25, onder b), van de richtsnoeren kan red

dingssteun ook worden gerechtvaardigd door ernstige
sociale moeilijkheden; ze mag echter geen buitengewoon
ongunstige spill-overeffecten naar andere lidstaten heb
ben. De betrokken maatregel kan worden gerechtvaar
digd door ernstige sociale moeilijkheden, want zonder
de maatregel had Sachsen LB moeten worden geliqui
deerd, wat gepaard zou zijn gegaan met een aanzienlijke
inkrimping van het personeel. De maatregel heeft geen
buitengewoon ongunstige spill-overeffecten naar andere
lidstaten, aangezien de bank onder de financiële voor
waarden van de poolovereenkomst niet in staat is agres
sief op de markt te opereren.
Eenmalig karakter van de steun

(104) Aan het beginsel dat de steun slechts eenmaal kan wor

den toegekend, is voldaan, aangezien tot nu toe geen
reddings- of herstructureringssteun aan Sachsen LB
werd verleend.

(35) Omdat de bankenpool de portefeuille op maandbasis herfinanciert,
wordt uitgegaan van het Euribor-tarief met de looptijd van één
maand.

plaats zien dat de toekomstige activiteiten van de vroe
gere Sachsen LB worden beperkt en zich zullen concen
treren op bankdiensten voor particuliere en zakelijke
klanten in Saksen en de aangrenzende regio’s, terwijl de
centrale taken in LBBW worden geïntegreerd en door
deze zullen worden uitgevoerd. Naar het oordeel van
de Commissie blijkt uit de overgelegde documenten dat
de concentratie van Sachsen LB op zakelijke klanten en
vermogende particulieren een solide bedrijfsmodel is.
Deze bedrijfsactiviteiten zijn een aanvulling op het spaar
bank-bedrijfsmodel; dat dit een duurzaam model is, heeft
LBBW zowel in Baden-Württemberg als in Rijnland-Palts
al kunnen bewijzen. De Commissie heeft de prognose
van de marktontwikkeling waarop het model berust
aan een onderzoek onderworpen en als plausibel beoor
deeld; de geschatte opbrengsten zijn volgens de Commis
sie haalbaar. Op grond van de uitkomsten die hierboven
al eerder zijn uiteengezet zou de Sachsen Bank in staat
moeten zijn om zich op eigen kracht op de Saksische en
de grensoverschrijdende financiële markt te handhaven.
In de tweede plaats blijkt uit de uitvoerige schets van de
conjuncturele omstandigheden waardoor de bank in
moeilijkheden kwam, dat het absoluut noodzakelijk is
om de kapitaalmarkttransacties en de transacties voor
eigen rekening en risico aan LBBW over te dragen en
de bedrijfsactiviteiten van Sachsen LB Europe conform
het herstructureringsplan te reduceren, zodat een herha
ling van fouten uit het verleden wordt voorkomen.
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(109) Volledigheidshalve neemt de Commissie nota van het feit

dat in het herstructureringsplan voor Sachsen LB ook
wordt ingegaan op de duurzame oplossing voor het her
stel van de levensvatbaarheid op lange termijn van Sach
sen LB als zelfstandige instelling op het moment van de
verkoop van de bank, hoewel dit model vanwege de
integratie van Sachsen LB in LBBW, waardoor het over
leven van Sachsen LB kon worden gegarandeerd, nooit
concrete vormen heeft aangenomen. Uit het herstructure
ringsplan, waaraan een marktstudie was gehecht en dat
gebaseerd was op prognoses van de marktontwikkeling,
kan duidelijk worden opgemaakt dat het gekozen be
drijfsmodel aan de verwachtingen zou voldoen. Dit kan
worden geconcludeerd uit de bedrijfscijfers die al eerder
werden vermeld, volgens welke de bruto-opbrengsten en
de bedrijfsresultaten van Sachsen LB zich in de periode
2007-2012 […] zelfs in het slechtste scenario („worst
case”) positief zouden ontwikkelen. De bruto-opbreng
sten voor het segment zakelijke klanten (corporate fi
nance) zullen toenemen van […] miljoen EUR tot […]
miljoen EUR, wat overeenkomt met een cumulatief jaar
lijks groeipercentage van […]. In totaal resulteert dit in
een groei van […] exclusief synergieën en een groei van
[…] bij opbrengstsynergieën. Het […] kan worden toe
geschreven aan de herstructureringskosten en zal van
[…] miljoen EUR dalen naar […] miljoen EUR. De Com
missie heeft ook gekeken naar de veronderstellingen die
aan het herstructureringsplan ten grondslag liggen en
vindt daarin geen aanleiding om ze niet als realistisch
te beoordelen.
7.2.2.3. Beperking van de steun tot het minimum —
eigen bijdragen

(110) De twijfels van de Commissie ten aanzien van de vraag

of de steun beperkt bleef tot het noodzakelijke mini
mum, konden worden weggenomen. De Commissie is
van mening dat de steun beperkt is gebleven tot het
noodzakelijke minimum en dat overeenkomstig de crite
ria in de richtsnoeren met eigen middelen een belangrijke
bijdrage aan de herstructurering wordt geleverd, dat wil
zeggen dat meer dan 50 % van de herstructureringskos
ten uit eigen middelen wordt gefinancierd.

(111) De Commissie is tot deze conclusie gekomen met inacht

neming van de aspecten die hieronder worden toegelicht.

(112) Ten eerste is de bank in het kader van een rechtshande

ling die vrij van steun is verkocht aan een nieuwe eige
naar, te weten LBBW. LBBW draagt alle herstructure
ringskosten die verband houden met de oprichting van
het super-SIV en de integratie van Sachsen LB. Deze
kosten worden geraamd op […] à […] miljoen EUR.

(113) Ten tweede heeft LBBW vooraf een verliescompensatie

van 250 miljoen EUR betaald. Verder heeft zij een deel
van de verliezen en van de financieringsbehoefte voor
portefeuille 1 op zich genomen. Bovendien heeft LBBW
zich ertoe verbonden bepaalde activa van Sachsen LB te
verkopen. Aangezien het echter op dit moment niet mo
gelijk is de opbrengsten uit de verkoop daarvan exact te
becijferen, kunnen deze niet als eigen bijdrage worden
aangemerkt.
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(114) Ten derde had Sachsen LB liquide middelen nodig ten

bedrage van 17,5 miljard EUR voor de financiering van
haar investeringsvehikel, dat in structurele beleggingspro
ducten had geïnvesteerd. Hoewel het daarbij in principe
om een volstrekt normale handeling van een bank gaat
(waaraan derhalve geen herstructureringskosten verbon
den zouden zijn), ligt de zaak anders in het specifieke
geval van Sachsen LB, aangezien zij zich een dergelijke
herfinanciering niet kon permitteren (36).

(115) De vraag rijst dan ook of deze herfinanciering als eigen

bijdrage kan worden aangemerkt.

(116) De Commissie is van oordeel dat het bij de door LBBW

en de andere Landesbanken geaccepteerde voorwaarden
voor herfinanciering om handelscondities gaat die onder
vergelijkbare omstandigheden en met inachtneming van
de door de Vrijstaat Saksen verleende garantie van 2,75
miljard EUR ook voor een investeerder die tegen markt
voorwaarden handelt aanvaardbaar zouden zijn geweest.
Bij onafhankelijke private investeerders zou een dergelijke
herfinanciering moeten plaatsvinden uit eigen middelen
van de aankopende bank of via externe financiering tegen
marktvoorwaarden door de andere investerende banken
(zie paragraaf 7.1.3). Gelet op de garantie gaat het der
halve bij 2,75 miljard EUR van het herfinancieringsbe
drag duidelijk niet om een bijdrage die vrij van steun is,
waarbij zou kunnen worden aangetekend dat dit gevol
gen zou kunnen hebben voor de volledige niet-prioritaire
tranche die door de koper wordt gefinancierd (37). De
betrokken maatregel houdt daardoor echter zelf geen
staatssteun in, maar wordt alleen door staatssteun begun
stigd.

(117) Daarentegen is de Commissie niet de mening toegedaan

dat in een dergelijk scenario de financiering die voor de
tweede, prioritaire tranche wordt verstrekt door andere
onafhankelijke banken die tegen marktvoorwaarden han
delen, steun inhoudt. In dit geval zouden de investerende
banken worden beschermd door de volledige niet-priori
taire tranche ten bedrage van 8,54 miljard EUR (en wel
ongeacht de garantie die de Vrijstaat Saksen verleende).
Het besluit van de banken om de herfinanciering van de
prioritaire tranche op zich te nemen, was gebaseerd op
het feit dat zij de bescherming van de volledige eerste
tranche genoten. Iedere vorm van steun zou zich onder
deze omstandigheden beperken tot de eerste tranche,
zodat de tweede tranche in elk geval voldoet aan de
beginselen van de markteconomie en derhalve als eigen
bijdrage kan worden beschouwd.

(118) De eigen bijdrage in het kader van de herfinanciering van

het super-SIV ligt daarom net boven de 8,75 miljard
EUR.

(36) Liquiditeitsverstrekking door banken was ook voorwerp van het
onderzoek dat ten grondslag lag aan de beschikking van de Com
missie in zaak C 58/03, Alstom (PB L 150 van 10.6.2005, blz. 24,
overweging 216). Beschikking van de Commissie van 12 september
2007 in zaak C 54/06, Bison Bial (PB L 46 van 21.2.2008, blz. 41,
overweging 62 ff.).
(37) De Commissie heeft echter in eerdere herfinancieringszaken geac
cepteerd dat delen van een lening die niet door een garantie waren
gedekt, als eigen bijdrage kunnen worden beschouwd. Zie daarvoor
de beschikking van de Commissie van 7 maart 2007 in zaak C
10/06, Cyprus Airways Public Ltd (PB L 49 van 22.2.2008, blz. 25,
overweging 139).
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(119) Tot slot moet worden opgemerkt dat van de herstructu

reringskosten ten bedrage van […] miljard EUR […]
miljard EUR ([…]) als eigen bijdrage kan worden geac
cepteerd. De Commissie concludeert derhalve dat de ei
gen bijdrage in totaal 51 % van de herstructureringskos
ten omvat en daarmee boven de in de richtsnoeren ver
eiste bijdrage van 50 % ligt.

7.2.2.4. Voorkoming van ongerechtvaardigde vervalsing
van de mededinging — compenserende maat
regelen
(120) De Commissie is er na het onderzoek en na besprekingen

met Duitsland van overtuigd dat voldoende maatregelen
worden getroffen om eventuele nadelige effecten van de
steun voor de concurrenten zo beperkt mogelijk te hou
den. Naar het oordeel van de Commissie staan de maat
regelen in verhouding tot de mededingingsverstorende
effecten van de steun, die hoofdzakelijk zijn toe te schrij
ven aan het voortbestaan van Sachsen LB — zij het ook
slechts als onderdeel van LBBW.
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ondernemingen bovendien niet in het herstructurerings
plan van LBBW voor Sachsen LB was voorzien, kan de
verkoop ervan als compenserende maatregel worden be
schouwd.
(124) Bovendien hebben Duitsland en LBBW zich ertoe ver

bonden dat de Sachsen Bank zich niet actief met trans
acties voor eigen rekening en risico en met internationale
vastgoedtransacties bezighoudt.

(125) De hier beschreven afstoting betreft ondernemingen die

volgens planning voor 2008 ca. [… (> 25)] % van de
winsten van de Sachsen LB-groep moesten behalen. Het
gaat derhalve om een compenserende maatregel die qua
omvang en vorm toereikend is om de mededingingsver
storende effecten van een dermate omvangrijke steun op
passende wijze te beperken (38). Dit geldt temeer omdat
de marktpresentie van Sachsen LB ondanks het hoge
steunbedrag relatief klein is en de door LBBW genomen
maatregelen ook bijdragen aan de stabilisering van de
financiële markten.

(126) Bovendien erkent de Commissie dat de oude eigenaren
(121) Er vond een duidelijke reductie plaats van de kapitaal

markttransacties van Sachsen LB. Dit omvat met name de
liquidatie resp. afstoting van Sachsen LB Europe, hetgeen
verder gaat dan de oorspronkelijke bedoeling van het
herstructureringsplan. LBBW was van plan geweest om
de activiteiten van de dochteronderneming in Dublin —
weliswaar op kleinere schaal — voort te zetten. Sachsen
LB Europe is, los van het feit dat enkele van de door haar
beheerde portefeuilles in het kader van de financiële crisis
verliesgevend bleken te zijn, een gevestigde dienstverlener
voor gestructureerde financiële beleggingen met de daar
voor benodigde knowhow. Sachsen LB Europe had kun
nen doorgaan met transacties voor derden en op deze
wijze provisies voor Sachsen LB/LBBW kunnen binnen
halen. Sachsen LB Europe was tot de ontwikkelingen in
de zomer van 2007 de belangrijkste winstbron van de
Sachsen LB-groep. Bovendien waren het de activiteiten
van Sachsen LB Europe waaraan door de verstoringen
ten gevolge van het concurrentiegedrag van Sachsen LB
mede schade was toegebracht. De Commissie beschouwt
de liquidatie resp. afstoting van Sachsen LB Europe
daarom als een effectieve compenserende maatregel.

(122) Naar het oordeel van de Commissie is ook de afstoting

van de deelneming in de dochteronderneming East Mer
chant GmbH, die een belangrijke rol speelde in de ge
structureerde transacties op de financiële markt van Sach
sen LB, een doeltreffende compenserende maatregel. East
Merchant is actief in verschillende sectoren van gestruc
tureerde transacties op de financiële markt, zoals leasing
transacties voor transport en logistiek. De onderneming
droeg met zeer goede resultaten regelmatig bij aan de
winsten van Sachsen LB.

(123) Hetzelfde geldt voor de afstoting van […]. Aangezien

deze ondernemingen zich […], concentreren, kunnen
zij, zoals hierboven eerder werd aangestipt, inderdaad
niet met subprimeactiviteiten in verband worden ge
bracht. Aangezien de afstoting van deze beide dochter

van de bank en de directie niet meer betrokken zijn bij
de activiteiten van Sachsen LB, waarmee een belangrijk
signaal werd afgegeven op het gebied van de bestrijding
van moral hazard.

(127) Al met al is de Commissie van mening dat de compen

serende maatregelen in verhouding staan tot de mededin
gingsverstorende effecten die door de aan Sachsen LB
verleende steun werden veroorzaakt.

(128) De Commissie dient over de voortgang van de uitvoering

van de bovengenoemde compenserende maatregelen te
worden geïnformeerd.
8. VOORSTEL

(129) Om deze redenen luidt de conclusie van de Commissie

dat de twee maatregelen in kwestie — de liquiditeitsfaci
liteit en de verlening van een garantie — in strijd zijn
met artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. De Commissie
concludeert echter dat het bij de liquiditeitsfaciliteit om
reddingssteun en bij de aan Sachsen LB verleende garan
tie om herstructureringssteun gaat, die beide krachtens
artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag als verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt kunnen worden be
schouwd, mits aan de desbetreffende voorwaarden is vol
daan,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De liquiditeitsfaciliteit en de garantie die aan de Landesbank
Sachsen Girozentrale (Sachsen LB) in verband met haar afstoting
werden verleend, zijn staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1,
van het EG-Verdrag die verenigbaar is met de gemeenschappe
lijke markt mits aan de in artikel 2 genoemde voorwaarden en
verplichtingen wordt voldaan.
(38) Zie de beschikking van de Commissie in zaak C 58/03, Alstom (PB
L 150 van 10.6.2005, blz. 24, overweging 201).
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Artikel 2
1.
Het herstructureringsplan voor Sachsen LB, dat Duitsland
in april 2008 aan de Commissie deed toekomen, wordt volledig
ten uitvoer gelegd.
2.
De volgende deelnemingen worden afgestoten aan een
derde, van de groep van de Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW-groep) onafhankelijke partij, dan wel geliquideerd:

24.4.2009

acties verricht die uitstijgen boven de diensten die zij haar
klanten in het kader van haar kernactiviteiten aanbiedt. Deze
gedragsverplichting geldt tot eind 2011;
b) Duitsland garandeert dat de Sachsen Bank, vertegenwoordigd
door LBBW, in geen van haar filialen in Saksen actief en als
zelfstandige activiteit internationale vastgoedtransacties ver
richt die uitstijgen boven de diensten die zij haar klanten in
het kader van haar kernactiviteiten aanbiedt. Deze gedrags
verplichting geldt tot eind 2011.

a) Sachsen LB Europe plc wordt uiterlijk […] afgestoten of
geliquideerd. De LBBW-groep zal geen personeel van Sach
sen LB Europe plc overnemen, tenzij ze daartoe wettelijk
verplicht is, en zal derhalve het huidige personeel van Sach
sen LB Europe geen nieuwe arbeidsovereenkomsten aanbie
den noch dergelijke overeenkomsten sluiten. Deze verplich
ting geldt voor de duur van twee jaar na uitvaardiging van
deze beschikking;

4.
Teneinde te kunnen controleren of aan de in de leden 1, 2
en 3 vastgelegde voorwaarden en verplichtingen wordt voldaan,
brengt Duitsland tot 2012 regelmatig verslag uit van de voort
gang van de uitvoering van het herstructureringsplan en de
vervulling van deze voorwaarden en verplichtingen.

b) de deelneming in East Merchant GmbH wordt uiterlijk […]
afgestoten;

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

c) de […] afgestoten.
3.

Artikel 3

Gedaan te Brussel, 4 juni 2008.

Er moet aan de volgende verplichtingen worden voldaan:

a) Duitsland garandeert dat de Sachsen Bank, vertegenwoordigd
door LBBW, in geen van haar filialen in Saksen voor eigen
rekening en risico, actief en als zelfstandige activiteit trans

Voor de Commissie
Neelie KROES

Lid van de Commissie

24.4.2009
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 23 april 2009
tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG wat betreft de erkenning van bepaalde bestuurlijke
regio’s van Italië als officieel vrij van rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische
boviene leukose, de erkenning van bepaalde bestuurlijke regio’s van Polen als officieel vrij van
enzoötische boviene leukose en de erkenning van Polen en Slovenië als officieel vrij van
rundertuberculose
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2972)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/342/EG)
waarden van Richtlijn 64/432/EEG voldoen, zodat die
gehele regio’s als officieel van runderbrucellose vrije delen
van Italië kunnen worden beschouwd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(5)

Italië heeft bij de Commissie ook de nodige bewijsstuk
ken ingediend waaruit blijkt dat alle provincies van de
regio Sardegna aan de voorwaarden van Richtlijn
64/432/EEG voldoen, zodat die regio als officieel van
enzoötische boviene leukose vrij deel van Italië kan wor
den beschouwd.

(6)

Na evaluatie van de door Italië ingediende bewijsstukken
moeten de desbetreffende provincie en regio’s officieel
worden erkend als van rundertuberculose, runderbrucel
lose respectievelijk enzoötische boviene leukose vrije de
len van Italië.

(7)

De lijsten van de regio’s van de lidstaten die als vrij van
rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische bo
viene leukose zijn erkend, zijn vastgesteld bij Beschikking
2003/467/EG van de Commissie van 23 juni 2003 hou
dende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van
lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellose
vrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten
aanzien van de rundveebeslagen (2).

Polen heeft bij de Commissie de nodige bewijsstukken
ingediend waaruit blijkt dat het gehele grondgebied van
die lidstaat aan de voorwaarden van Richtlijn
64/432/EEG voldoet, zodat die lidstaat als officieel van
rundertuberculose vrije lidstaat kan worden beschouwd.

(8)

Italië heeft bij de Commissie de nodige bewijsstukken
ingediend waaruit blijkt dat de provincie Oristano in de
regio Sardegna aan de voorwaarden van Richtlijn
64/432/EEG voldoet, zodat die provincie als een officieel
van rundertuberculose vrij deel van Italië kan worden
beschouwd.

Polen heeft bij de Commissie ook de nodige bewijsstuk
ken ingediend waaruit blijkt dat elf bestuurlijke regio’s
(powiaty) binnen de hogere bestuurlijke eenheden (woje
wództwa) Podlaskie en Pomorskie voldoen aan de in
Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden, zodat
die regio’s als officieel van enzoötische boviene leukose
vrije delen van Polen kunnen worden beschouwd.

(9)

Na evaluatie van de door Polen ingediende bewijsstukken
moet het gehele grondgebied van Polen als officieel van
rundertuberculose vrije lidstaat worden erkend en moeten
de regio’s (powiaty) in Polen als officieel van enzoötische
boviene leukose vrij delen van die lidstaat worden er
kend.

(10)

Slovenië heeft bij de Commissie de nodige bewijsstukken
ingediend waaruit blijkt dat het gehele grondgebied van
die lidstaat aan de voorwaarden van Richtlijn
64/432/EEG voldoet, zodat die lidstaat als officieel van
rundertuberculose vrije lidstaat kan worden beschouwd.

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 A, deel I, punt 4, en deel II, punt 7, en
bijlage D, hoofdstuk I, deel E,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

(4)

Richtlijn 64/432/EEG bepaalt dat de rundveebeslagen in
lidstaten of delen van lidstaten officieel vrij van runder
tuberculose, runderbrucellose en enzoötische boviene leu
kose kunnen worden verklaard, als aan bepaalde in die
richtlijn vastgestelde voorwaarden is voldaan.

Italië heeft bij de Commissie de nodige bewijsstukken
ingediend waaruit blijkt dat alle provincies in de regio
Marche en de provincie Cuneo, de enige provincie van de
regio Piemonte die nog niet is opgenomen in hoofdstuk 2
van bijlage II bij Beschikking 2003/467/EG, aan de voor

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
(2) PB L 156 van 25.6.2003, blz. 74.
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Na evaluatie van de door Slovenië ingediende bewijsstuk
ken moet het gehele grondgebied van Slovenië als offi
cieel van rundertuberculose vrije lidstaat worden erkend.

24.4.2009

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bijlagen I, II en III bij Beschikking 2003/467/EG worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.
Artikel 2

(12)

Beschikking 2003/467/EG moet daarom dienovereen
komstig worden gewijzigd.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 april 2009.

(13)

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

Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie

24.4.2009
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BIJLAGE
De bijlagen I, II en III bij Beschikking 2003/467/EG worden als volgt gewijzigd:
1) Bijlage I wordt vervangen door:
„BIJLAGE I
HOOFDSTUK 1
Officieel tuberculosevrije lidstaten

ISO-code

Lidstaat

BE

België

CZ

Tsjechië

DK

Denemarken

DE

Duitsland

FR

Frankrijk

LU

Luxemburg

NL

Nederland

AT

Oostenrijk

PL

Polen

SI

Slovenië

SK

Slowakije

FI

Finland

SE

Zweden

HOOFDSTUK 2
Officieel tuberculosevrije delen van lidstaten
In Italië:
— regio Abruzzo: de provincie Pescara,
— regio Emilia-Romagna,
— regio Friuli-Venezia Giulia,
— regio Lombardia: de provincies Bergamo, Como, Lecco en Sondrio,
— regio Marche: de provincie Ascoli Piceno,
— regio Piemonte: de provincies Novara, Verbania en Vercelli,
— regio Sardegna: de provincie Oristano,
— regio Toscana: de provincies Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia en Siena,
— regio Trentino-Alto Adige: de provincies Bolzano en Trento,
— regio Veneto.”.
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2) Hoofdstuk 2 van bijlage II wordt vervangen door:
„HOOFDSTUK 2
Officieel brucellosevrije delen van lidstaten
In Italië:
— regio Abruzzo: de provincie Pescara,
— regio Emilia-Romagna: de provincies Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia en Rimini,
— regio Friuli-Venezia Giulia,
— regio Lazio: de provincie Rieti,
— regio Liguria: de provincies Imperia en Savona,
— regio Lombardia: de provincies Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio
en Varese,
— regio Marche,
— regio Piemonte,
— regio Puglia: de provincie Brindisi,
— regio Sardegna: de provincies Cagliari, Nuoro, Oristano en Sassari,
— regio Toscana,
— regio Trentino-Alto Adige: de provincies Bolzano en Trento,
— regio Umbria: de provincies Perugia en Terni,
— regio Veneto.
In Portugal:
— autonome regio Azoren: de eilanden Pico, Graciosa, Flores en Corvo.
In het Verenigd Koninkrijk:
— Groot-Brittannië: Engeland, Schotland en Wales.”.

3) Hoofdstuk 2 van bijlage III wordt vervangen door:
„HOOFDSTUK 2
Delen van lidstaten die officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose
In Italië:
— regio Abruzzo: de provincie Pescara,
— regio Emilia-Romagna: de provincies Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio
Emilia en Rimini,
— regio Friuli-Venezia Giulia,

24.4.2009
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— regio Lazio: de provincies Frosinone en Rieti,
— regio Liguria: de provincies Imperia en Savona,
— regio Lombardia: de provincies Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio
en Varese,
— regio Marche: de provincies Ancona, Ascoli Piceno, Macerata en Pesaro,
— regio Molise,
— regio Piemonte: de provincies Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania en Vercelli,
— regio Sardegna,
— regio Toscana: de provincies Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato en Siena,
— regio Trentino-Alto Adige: de provincies Bolzano en Trento,
— regio Umbria: de provincies Perugia en Terni,
— regio Val d’Aosta: de provincie Aosta,
— regio Veneto.
In Polen:
— województwo dolnośląskie
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, ka
miennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wo
łowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki en złotoryjski.

— województwo 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 en Zamość.

— województwo kujawsko-pomorskie
Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń en
wąbrzeski.

— województwo łódzkie
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabia
nicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski,
sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
en zgierski.

— województwo małopolskie
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, mie
chowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki,
suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki en wielicki.
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— województwo mazowieckie
Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki,
pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni,
zwoleński en żyrardowski.

— województwo opolskie
Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, Opole, prudnicki en strzelecki.

— województwo podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno,
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobr
zeg en tarnobrzeski.

— województwo podlaskie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski, su
walski, Suwałki, wysokomazowiecki en zambrowski.

— województwo pomorskie

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot en wejherowski.

— województwo śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, często
chowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Ka
towice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński,
raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice,
tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory en żywiecki.

— województwo świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski en włoszczowski.

— województwo warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski en olecki.

— województwo wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słu
pecki, turecki en wrzesiński.”.

24.4.2009
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OVEREENKOMSTEN

RAAD
MEDEDELING BETREFFENDE DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DE STABILISATIEEN ASSOCIATIEOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN HUN
LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK ALBANIË, ANDERZIJDS
De regering van de Republiek Albanië en de Europese Gemeenschappen hebben elkaar respectievelijk op
9 november 2006 en 26 februari 2009 kennis gegeven van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding
van de overeenkomst noodzakelijke procedures (1).
De overeenkomst is conform artikel 135 op 1 april 2009 in werking getreden.

(1) PB L 107 van 28.4.2009, blz. 166.
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 29/2009 van de Commissie van 16 januari 2009 tot vaststelling van de
eisen inzake datalinkdiensten voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim
(Publicatieblad van de Europese Unie L 13 van 17 januari 2009)
1. Bladzijde 11, bijlage I, deel A, eerste alinea:
in plaats van:

„… artikel 1, lid 3, onder a), …”,

te lezen:

„… artikel 1, lid 3, eerste alinea, …”.

2. Bladzijde 11, bijlage I, deel B, eerste alinea:
in plaats van:

„… artikel 1, lid 3, onder b), …”,

te lezen:

„… artikel 1, lid 3, tweede alinea, …”.

24.4.2009

Inhoud (vervolg)
Commissie

2009/341/EG:
★

Beschikking van de Commissie van 4 juni 2008 betreffende een steunmaatregel C 9/08 (ex NN
8/08, CP 244/07) van Duitsland ten gunste van Sachsen LB (Kennisgeving geschied onder nummer
C(2008) 2269) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2009/342/EG:
★

Beschikking van de Commissie van 23 april 2009 tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG
wat betreft de erkenning van bepaalde bestuurlijke regio’s van Italië als officieel vrij van
rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische boviene leukose, de erkenning van bepaalde bestuurlijke regio’s van Polen als officieel vrij van enzoötische boviene leukose en de
erkenning van Polen en Slovenië als officieel vrij van rundertuberculose (Kennisgeving geschied
onder nummer C(2009) 2972) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Raad

★

Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek
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Rectificaties
★ Rectificatie van Verordening (EG) nr. 29/2009 van de Commissie van 16 januari 2009 tot vaststelling van

de eisen inzake datalinkdiensten voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (PB L 13 van 17.1.2009)
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en aanbestedingen) omvat alle 23 officiële taalversies op één meertalige cd-rom.
Op verzoek kunnen de abonnees op het Publicatieblad van de Europese Unie eveneens de verschillende bijlagen
van het Publicatieblad ontvangen. De abonnees worden op de hoogte gebracht van het verschijnen van bijlagen
door middel van een „Bericht aan de lezer” in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Verkoop en abonnementen
Niet-kosteloze publicaties uitgegeven door het Publicatiebureau zijn verkrijgbaar bij onze verkoopkantoren. Een
lijst met verkoopkantoren is te vinden op het volgende internetadres:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) heeft u direct en gratis toegang tot het recht van de
Europese Unie. Op deze website kunt u het Publicatieblad van de Europese Unie raadplegen.
U vindt er eveneens de verdragen, de wetgeving, de jurisprudentie en de voorbereidende wetgevende
besluiten.
Meer informatie over de Europese Unie is te vinden op de volgende website: http://europa.eu
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