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

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 940/2009 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 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 9 oktober 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 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

MK
TR
ZZ

28,3
71,2
49,8

0707 00 05

TR
ZZ

114,4
114,4

0709 90 70

TR
ZZ

111,0
111,0

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

96,4
81,0
79,4
101,1
89,5

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

188,8
108,5
186,7
161,3

0808 10 80

BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

63,1
86,6
79,1
80,3
72,6
76,3

0808 20 50

CN
TR
ZA
ZZ

41,0
102,8
77,8
73,9

(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”.

9.10.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 265/3

VERORDENING (EG) Nr. 941/2009 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 2009
tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en
aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het
verkoopseizoen 2009/2010
het verkoopseizoen 2009/2010 zijn vastgesteld bij Ver
ordening (EG) nr. 877/2009 van de Commissie (3). Deze
prijzen en rechten zijn laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 935/2009 van de Commissie (4).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

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

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

(2)

Naar aanleiding van de gegevens waarover de Commissie
momenteel beschikt, dienen deze bedragen overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 951/2006 te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bij Verordening (EG) nr. 951/2006 voor het verkoopseizoen
2009/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende
invoerrechten voor de in artikel 36 van Verordening (EG) nr.
877/2009 bedoelde producten worden gewijzigd overeenkom
stig de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 2009.

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

Gedaan te Brussel, 8 oktober 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 178 van 1.7.2006, blz. 24.

(3) PB L 253 van 25.9.2009, blz. 3.
(4) PB L 264 van 8.10.2009, blz. 3.
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BIJLAGE
Gewijzigde bedragen van de representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe
suiker en producten van GN-code 1702 90 95 die gelden met ingang van 9 oktober 2009
(EUR)
Representatieve prijs per 100 kg
netto van het betrokken product

GN-code

Aanvullend recht per 100 kg
netto van het betrokken product

1701 11 10 (1)

36,84

0,23

(1)

36,84

3,85

1701 12 10 (1)

36,84

0,10

1701 12 90 (1)

36,84

3,56

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

(2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27

1701 11 90

1701 99 90

(1) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt III, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.
(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in bijlage IV, punt II, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.
(3) Vaststelling per procent sacharose.
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VERORDENING (EG) Nr. 942/2009 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 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
6 oktober 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 over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark
ten,

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 inschrijvings
periode die eindigt op 6 oktober 2009, het maximumbedrag
van de uitvoerrestitutie voor de in artikel 1, onder a) en b), en
artikel 2, van die verordening vermelde producten en bestem
mingen, 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 9 oktober 2009.

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

Gedaan te Brussel, 8 oktober 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

70,00

Butteroil

ex 0405 90 10 9000

84,50

Product
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VERORDENING (EG) Nr. 943/2009 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 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 6 oktober
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 over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark
ten,

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 inschrijvings
periode die eindigt op 6 oktober 2009, het maximumbedrag
van de restitutie voor de in artikel 1, onder c), en artikel 2, van
die verordening bedoelde producten en bestemmingen vast
gesteld op 25,80 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 9 oktober 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 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. 944/2009 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 2009
tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 3e bijzondere
inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 733/2009 geopende openbare inschrijving
inschrijving worden ontvangen, een maximumaankoop
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 3e bijzondere inschrijving
ontvangen offertes moet een maximumaankoopprijs wor
den vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark
ten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Bij Verordening (EG) nr. 733/2009 van de Commissie (2)
is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 214/2001 van
12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aan
zien van de interventiemaatregelen op de markt voor
mageremelkpoeder (3) een openbare inschrijving geopend
voor de aankoop van mageremelkpoeder voor de periode
die afloopt op 30 november 2009.
Krachtens artikel 17 van Verordening (EG) nr. 214/2001
moet op grond van de offertes die voor elke bijzondere

Artikel 1
Voor de 3e bijzondere inschrijving die in het kader van de bij
Verordening (EG) nr. 733/2009 geopende openbare inschrijving
voor de aankoop van mageremelkpoeder is geopend en waar
voor de termijn voor de indiening van offertes op 6 oktober
2009 is verstreken, wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld
op 167,90 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 2009.

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

Gedaan te Brussel, 8 oktober 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 208 van 12.8.2009, blz. 5.
(3) PB L 37 van 7.2.2001, blz. 100.
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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2009/119/EG VAN DE RAAD
van 14 september 2009
houdende

verplichting

voor de lidstaten om minimumvoorraden
aardolieproducten in opslag te houden

Volgens de bepalingen van Richtlijn 2006/67/EG van de
Raad van 24 juli 2006 houdende verplichting voor de
lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of
aardolieproducten in opslag te houden (4), worden de
voorraden beoordeeld op basis van het daggemiddelde
van het binnenlands verbruik in het voorafgaande
kalenderjaar. De krachtens de Overeenkomst betreffende
een
internationaal
energieprogramma
van
18 november 1974 („de IEA-Overeenkomst”) opgelegde
opslagverplichtingen worden daarentegen beoordeeld op
basis van de netto-invoer van ruwe aardolie en aardolie
producten. Om die reden en om andere methodologische
verschillen moet de methode van berekening van de op
slagverplichtingen, evenals die betreffende de beoordeling
van de communautaire veiligheidsvoorraden, worden
aangepast, om ze te kunnen afstemmen op de methoden
die in het kader van de toepassing van de IEA-Overeen
komst worden gebruikt, zulks ondanks het feit dat de
berekeningsmethodes van het IEA in het licht van de
technische vooruitgang gedurende de laatste tientallen
jaren wellicht dienen te worden herbezien, en het feit
dat volledig van invoer afhankelijke landen die geen
IEA-lid zijn, een langere periode nodig kunnen hebben
om hun opslagverplichtingen aan te passen. Verdere aan
passingen van de voor de berekening van de voorraad
niveaus gebruikte methoden en procedures kunnen in het
bijzonder noodzakelijk en nuttig blijken om de coheren
tie met de praktijk van het IEA verder te versterken, zoals
bijvoorbeeld bepaalde wijzigingen waardoor het vermin
deringspercentage van 10 % bij de berekening van de
voorraden met betrekking tot bepaalde lidstaten kan wor
den verlaagd, of de naftavoorraden anders zouden kun
nen worden behandeld, of de in tankers in de territoriale
wateren van een lidstaat aangehouden voorraden kunnen
worden meegeteld.

(6)

Een eigen olieproductie kan op zich bijdragen aan de
voorzieningszekerheid en zou dus kunnen rechtvaardigen
dat de olieproducerende lidstaten lagere voorraden aan
houden dan de andere lidstaten. Dit mag echter niet
leiden tot een substantiële verandering van de opslagver
plichtingen ten opzichte van die welke voortvloeien uit
Richtlijn 2006/67/EG. Daaruit volgt dat de opslagver
plichting van sommige lidstaten op basis van het binnen
lands verbruik van aardolie moet worden vastgesteld, en
niet op basis van de invoer.

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevens
bescherming (3),
Overwegende hetgeen volgt:
Het belang van de bevoorrading van de Gemeenschap
met ruwe aardolie en aardolieproducten blijft zeer groot,
met name voor de vervoerssector en de chemische indu
strie.

(2)

De toenemende concentratie van de productie, de daling
van de oliereserves en de stijging van het mondiale ver
bruik van olieproducten vergroten het risico van moei
lijkheden met de bevoorrading.

(3)

De Europese Raad heeft in haar actieplan (2007-2009)
„Energiebeleid voor Europa” benadrukt dat de voorzie
ningszekerheid moet worden bevorderd, zowel voor de
Europese Unie (EU) in haar geheel als voor elke lidstaat,
onder meer door een evaluatie van de olievoorradenme
chanismen in de Unie, in het bijzonder met betrekking
tot de beschikbaarheid ervan bij een crisis.

(4)

Deze doelstelling veronderstelt onder meer dat het com

(1) Advies van 22.4.2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatie
blad).
(2) Advies van 13.5.2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatie
blad).
(3) PB C 128 van 6.6.2009, blz. 42.

en/of

(5)

Gezien het voorstel van de Commissie,

(1)

aardolie

munautaire systeem en het systeem van het Internatio
naal Energieagentschap („het IEA”) beter op elkaar wor
den afgestemd.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op artikel 100,

ruwe

(4) PB L 217 van 8.8.2006, blz. 8.
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(7)

Volgens de conclusies van het voorzitterschap van de
Europese Raad te Brussel van 8 en 9 maart 2007 is de
invoering door de Gemeenschap van een geïntegreerd
energiebeleid, waarbij initiatieven op Europees en op na
tionaal niveau met elkaar gecombineerd worden, crucialer
en dringender dan ooit tevoren. Daarom is het essentieel
de normen die worden gewaarborgd door de nationale
voorradenmechanismen beter op elkaar af te stemmen.

(8)

De beschikbaarheid van de olievoorraden en de veilig
stelling van de energielevering vormen essentiële elemen
ten van de openbare veiligheid van de lidstaten en de
Gemeenschap. Door het bestaan van centrale entiteiten
of diensten voor de voorraadvorming in de Gemeenschap
wordt de verwezenlijking van deze doelstellingen naderbij
gebracht. Om de betrokken lidstaten in staat te stellen
hun nationale wetgeving zo goed mogelijk te gebruiken
om de status van hun centrale entiteit vast te stellen,
terwijl de financiële lasten van deze opslagactiviteiten
voor de eindverbruikers worden verminderd, is, in een
context waarin de olievoorraden op elke willekeurige
plaats in de Gemeenschap en door elke daartoe ingestelde
centrale instantie of dienst kunnen worden aangehouden,
het verbod op winstoogmerk voldoende.

(9)

Gelet op de doelstellingen van de communautaire wetge
ving inzake olievoorraden, in combinatie met de eventu
ele zorgen om de veiligheid van sommige lidstaten, en de
wens om de solidariteitsmechanismen tussen de lidstaten
strikter en transparanter te maken, moet de activiteit van
de centrale entiteit zo veel mogelijk op het nationale
grondgebied worden gericht.

(10)

De olievoorraden moeten op elke willekeurige plaats in
de Gemeenschap kunnen worden aangehouden, mits
erop wordt toegezien dat zij materieel toegankelijk zijn.
Derhalve moeten de marktdeelnemers met opslagver
plichtingen zich van deze taak kunnen kwijten door
deze te delegeren aan andere marktdeelnemers of aan
een centrale entiteit. Indien dit daadwerkelijk zou ge
schieden tegen een vergoeding die beperkt is tot de kos
ten van de diensten welke worden geleverd door een
vrijelijk op het grondgebied van de Gemeenschap geko
zen centrale entiteit, zou bovendien het risico van dis
criminerende praktijken op nationaal niveau worden ver
minderd. Dit delegatierecht van een marktdeelnemer
houdt niet in dat een andere partij verplicht is de dele
gatie aan te nemen, tenzij deze richtlijn anders bepaalt.
Indien de lidstaten besluiten het delegatierecht van de
marktdeelnemers te beperken, moeten ze ervoor waken
dat een minimumpercentage voor delegatie gewaarborgd
blijft: deze lidstaten moeten er derhalve voor zorgen dat
de hoeveelheid die nodig is om dit minimumdrempelper
centage voor het recht van de marktdeelnemers op dele
gatie van de verplichting om voorraden aan te houden, te
waarborgen, door hun centrale entiteit wordt aanvaard.

(11)

De lidstaten moeten voor een absolute beschikbaarheid
zorgen van alle voorraden die op grond van de com
munautaire wetgeving in opslag moeten worden gehou
den. Om een dergelijke beschikbaarheid te waarborgen
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mag het eigendomsrecht met betrekking tot deze voor
raden niet in die zin beperkt of begrensd worden, dat het
gebruik ervan in geval van verstoring van de olieaanvoer
kan worden belemmerd. De aardolieproducten van on
dernemingen die een substantieel risico lopen van execu
tieprocedures ten aanzien van hun activa, mogen niet in
aanmerking worden genomen. Wanneer aan de markt
deelnemers een opslagverplichting wordt opgelegd, kan
de inleiding van een faillissementsprocedure of een fail
lissementsakkoord als aanwijzing van een dergelijk risico
worden beschouwd.

(12)

Opdat de lidstaten bij bijzondere urgentiegevallen of
plaatselijke crises snel kunnen reageren, kan het dienstig
zijn hun toe te staan in zulke situaties hun voorraden
gedeeltelijk te gebruiken. Onder dergelijke urgentiegeval
len of plaatselijke crises zouden niet worden verstaan
situaties die het gevolg zijn van prijsontwikkelingen van
ruwe aardolie en aardolieproducten, maar wel verstorin
gen van de aanvoer van aardgas waardoor op andere
brandstoffen moet worden overgestapt, namelijk het ge
bruik van ruwe aardolie of aardolieproducten als brand
stof voor de productie van energie.

(13)

Gezien de behoeften in verband met de invoering van
crisisbeleid, het op elkaar afstemmen van de normen die
worden gewaarborgd door de nationale voorraadmecha
nismen en de noodzaak van een betere zichtbaarheid van
de voorraadniveaus, met name bij een crisis, moeten de
lidstaten en de Gemeenschap over de middelen voor een
strengere controle op deze voorraden beschikken. Voor
raden die op grond van bilaterale overeenkomsten wor
den aangehouden, of contractuele rechten van aankoop
van bepaalde voorraadhoeveelheden („tickets”), die aan
alle in de huidige richtlijn gestelde verplichtingen vol
doen, zijn nuttige middelen om tot deze grotere conver
gentie te komen.

(14)

Als een groot deel van de voorraden in handen is van de
lidstaten of van door de verschillende nationale autoritei
ten ingestelde centrale entiteiten, kan het controle- en
transparantieniveau, althans voor dat gedeelte van de
voorraden, worden verbeterd.

(15)

Om bij te dragen aan een grotere voorzieningszekerheid
in de Gemeenschap moeten de door de lidstaten of de
centrale entiteiten in eigendom verworven voorraden, de
zogenoemde „speciale voorraden”, die de lidstaten zelf
hebben ingesteld, voldoen aan de daadwerkelijke behoef
ten bij een crisis. Zij moeten bovendien een eigen juri
dische status hebben die waarborgt dat zij bij een crisis
absoluut beschikbaar zijn. De betrokken lidstaten moeten
dan ook de nodige maatregelen nemen om de voorraden
onvoorwaardelijk te vrijwaren tegen alle executoriale
maatregelen.

(16)

De hoeveelheden waarvan deze centrale entiteiten of de
lidstaten eigenaar moeten worden, moeten in dit stadium
onafhankelijk en vrijwillig door elke betrokken lidstaat
worden vastgesteld.
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Omdat het controle- en transparantieniveau moet wor
den verhoogd, dienen veiligheidsvoorraden die geen spe
ciale voorraden zijn aan strengere toezichtseisen te wor
den onderworpen; in sommige gevallen moeten de lid
staten verplicht worden informatie te verstrekken over de
maatregelen inzake de beschikbaarheid van de veilig
heidsvoorraden en over veranderingen in de bepalingen
over de opslag ervan.
Schommelingen in het volume van de speciale voor
raden, die te wijten zijn aan vervanging van de individu
ele voorraden, kunnen worden toegestaan met het oog
op noodzakelijke operaties, bijvoorbeeld om de versheid
van de voorraden te verzekeren, te kunnen voldoen aan
veranderde productspecificaties, of een nieuwe aanbeste
ding voor een opslagcontract uit te schrijven.

(19)

Met betrekking tot veiligheidsvoorraden en speciale voor
raden die zijn samengevoegd met andere voorraden van
marktdeelnemers moet transparantie van de veiligheids
voorraadniveaus centraal staan.

(20)

De frequentie van de overzichten van de voorraden en de
termijn waarbinnen zij moeten worden verstrekt, zoals
vastgesteld in Richtlijn 2006/67/EG, lopen achter bij ver
schillende olievoorraadsystemen in andere delen van de
wereld. In een resolutie over de macro-economische ge
volgen van de energieprijsstijging heeft het Europees Par
lement zich voorstander verklaard van de vaststelling van
een hogere frequentie van informatieverstrekking.

(21)

Ter voorkoming van dubbele informatieverstrekking over
de verschillende categorieën producten door de lidstaten
moet Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende
energiestatistieken (1) als referentie worden gebruikt voor
de diverse categorieën aardolieproducten die in deze
richtlijn zijn bedoeld.

(22)

Om de voorzieningszekerheid te vergroten, de markten
vollediger te informeren, de consumenten gerust te stel
len over de toestand van de olievoorraden en de midde
len voor het doorgeven van informatie te optimaliseren,
moet worden geregeld dat de wijze van opstelling van de
statistische overzichten en de wijze van bekendmaking
ervan later kunnen worden gewijzigd en gepreciseerd.

(23)

Ter verwezenlijking van dezelfde doelstellingen moeten
ook voor andere voorraden dan de veiligheidsvoorraden
en de speciale voorraden statistische overzichten worden
opgesteld en verstrekt, en moet worden bepaald dat deze
overzichten maandelijks worden verstrekt.

(24)

In de aan de Commissie verstrekte overzichten kunnen
afwijkingen of vergissingen voorkomen. De functionaris
sen of gemachtigden van de Commissie moeten daarom
kunnen nagaan of de lidstaten voorbereid zijn op crisis
situaties en of zij veiligheidsvoorraden aanhouden. Hierbij
dient erop vertrouwd te kunnen worden dat de nationale

(1) PB L 304 van 14.11.2008, blz. 1.
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regelingen van de lidstaten garanderen dat deze controle
overeenkomstig de nationale procedures effectief kan
worden uitgeoefend.
(25)

De ontvangen of verzamelde gegevens moeten worden
onderworpen aan een complexe elektronische statistische
verwerking, die het gebruik van geïntegreerde procedures
en hulpmiddelen vereist. De Commissie dient alle pas
sende maatregelen daartoe te nemen, met name ten aan
zien van de ontwikkeling van nieuwe computersystemen.

(26)

De bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten is
geregeld in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parle
ment en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens (2), en de bescherming van na
tuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de Commissie valt onder Ver
ordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement
en de Raad van 18 december 2000 betreffende de be
scherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door de communau
taire instellingen en organen en betreffende het vrije ver
keer van die gegevens (3). Deze rechtshandelingen schrij
ven met name voor dat de verwerking van persoonsgege
vens wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en dat
persoonsgegevens die per ongeluk zijn verzameld, on
middellijk worden gewist.

(27)

Biobrandstoffen en sommige additieven worden vaak ver
mengd met aardolieproducten. Is er vermengd of zal er
worden vermengd, dan moeten deze producten in aan
merking kunnen worden genomen bij de berekening van
zowel de opslagverplichting als de niveaus van de aange
houden voorraden.

(28)

Het is wenselijk dat de betrokken lidstaten kunnen vol
doen aan de verplichtingen die hun kunnen worden op
gelegd op grond van een besluit tot in omloop brengen
van voorraden krachtens de IEA-Overeenkomst of uitvoe
ringsmaatregelen ervan. Een correcte en tijdige uitvoering
van de besluiten van het IEA is essentieel om bij bevoor
radingsproblemen doelmatig te kunnen reageren. De lid
staten dienen derhalve een deel van hun veiligheidsvoor
raden vrij te geven voor een hoeveelheid als aangegeven
in het desbetreffende IEA-besluit. De Commissie dient
nauw samen te werken met het IEA en zich bij maat
regelen op gemeenschapsniveau te baseren op de metho
diek van dit agentschap. De Commissie zou met name
moeten kunnen aanbevelen dat alle lidstaten voorraden
in omloop brengen, indien zulks gepast is als aanvulling
op en ter bevordering van de uitvoering van het besluit
van het IEA waarin het zijn leden verzoekt voorraden in
omloop te brengen. Het past de lidstaten positief op
dergelijke aanbevelingen van de Commissie te reageren
in het belang van een sterke solidariteit en cohesie in de
gehele Gemeenschap, tussen de lidstaten die lid zijn van
het IEA en die welke dat niet zijn, als reactie op een
verstoring van de olieaanvoer.

(2) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(3) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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(32)

(33)

(34)
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De bepalingen van Richtlijn 73/238/EEG van de Raad
van 24 juli 1973 betreffende de maatregelen ter vermin
dering van de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoor
rading met ruwe aardolie en aardolieproducten (1) beogen
met name de schadelijke gevolgen van elk eventueel, zelfs
tijdelijk, probleem waardoor de leveranties van ruwe
aardolie of aardolieproducten aanzienlijk worden vermin
derd, waaronder ernstige verstoringen die door een ver
mindering kunnen worden veroorzaakt in de economi
sche activiteit van de Gemeenschap, te ondervangen of
althans te verlichten. De onderhavige richtlijn zou in
soortgelijke maatregelen moeten voorzien.
Richtlijn 73/238/EEG beoogt verder een overlegorgaan in
te stellen, dat de coördinatie van de genomen of over
wogen concrete maatregelen van de lidstaten kan bevor
deren. De onderhavige richtlijn moet in een dergelijk
orgaan voorzien. Elke lidstaat moet dan toch nog een
plan opstellen dat kan worden uitgevoerd in het geval
van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe aardolie
en aardolieproducten. Bovendien is het passend dat elke
lidstaat regelingen treft met betrekking tot de organisa
torische maatregelen die in geval van crisis moeten wor
den genomen.
Aangezien de onderhavige richtlijn in een aantal nieuwe
mechanismen voorziet, behoren de toepassing en de wer
king ervan te worden getoetst.
Deze richtlijn bevat of vervangt alle aspecten die worden
behandeld door Beschikking 68/416/EEG van de Raad
van 20 december 1968 betreffende het sluiten en uitvoe
ren van de speciale intergouvernementele overeenkom
sten inzake de verplichting voor de lidstaten om mini
mumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten
aan te houden (2). De genoemde beschikking wordt dus
overbodig.
Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk
handhaving van een hoog veiligheidsniveau van de be
voorrading met aardolie in de Gemeenschap dankzij be
trouwbare en transparante mechanismen op basis van de
solidariteit tussen de lidstaten, met inachtneming van de
regels van de interne markt en de mededinging, niet
voldoende kan worden verwezenlijkt door de lidstaten
en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen ervan
beter op communautair niveau kan worden verwezen
lijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in
artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbegin
sel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze
richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstelling
te verwezenlijken.
De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maat
regelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Be
sluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot

(1) PB L 228 van 16.8.1973, blz. 1.
(2) PB L 308 van 23.12.1968, blz. 19.
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vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdhe
den (3).
(34)

Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Ak
koord inzake „Beter wetgeven” worden de lidstaten aan
gespoord voor zichzelf en in het belang van de Gemeen
schap hun eigen tabellen op te stellen, die, voor zover
mogelijk, het verband weergeven tussen deze richtlijn en
de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

(35)

De Richtlijnen 73/238/EEG en 2006/67/EG en Beschik
king 68/416/EEG moeten derhalve worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doelstelling
Deze richtlijn stelt regels vast om te waarborgen dat dankzij
betrouwbare en transparante mechanismen op basis van solida
riteit tussen de lidstaten de oliebevoorrading in de Gemeenschap
in hoge mate is veiliggesteld, minimumvoorraden aardolie en/of
aardolieproducten in opslag worden gehouden en de nodige
procedures worden ingesteld om aan een eventuele ernstige
schaarste het hoofd te bieden.
Artikel 2
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder
a) „referentiejaar”, het kalenderjaar waarvan de verbruiks- of
netto-invoercijfers worden gebruikt in de berekeningen
waarmee zowel de op enig moment in opslag te houden
voorraden als de werkelijk in opslag gehouden voorraden
worden vastgesteld;
b) „toevoegingen”, andere stoffen dan koolwaterstoffen die aan
een product worden toegevoegd of erdoor worden gemengd
om de eigenschappen ervan te veranderen;
c) „biobrandstof”, voor vervoer bestemde vloeibare of gasvor
mige brandstof gemaakt uit biomassa, waarbij onder „bio
massa” wordt verstaan de biologisch afbreekbare fractie van
producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met
inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw
en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch af
breekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval;
d) „binnenlands verbruik”, het overeenkomstig bijlage II bere
kende totaal van alle in een land geleverde hoeveelheden
voor alle energie- en niet-energiedoeleinden; in dit totaal
zijn begrepen de leveringen aan de omzettingssector, de
industrie, de vervoersector, de huishoudens en andere sec
toren met het oog op „eindverbruik”; dit totaal omvat ook
het eigen verbruik van de energiesector zelf (met uitzon
dering van het verbruik van raffinaderijbrandstof);
(3) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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e) „vigerend internationaal besluit tot het in omloop brengen
van voorraden”, een vigerend besluit van de Raad van be
stuur van het Internationaal Energieagentschap om ruwe
aardolie of aardolieproducten voor de markt beschikbaar
te stellen middels het in omloop brengen van voorraden
van de lidstaten en/of andere maatregelen;
f) „centrale entiteit voor de voorraadvorming (centrale enti
teit)”, de instelling of dienst waaraan de bevoegdheid kan
worden gegeven om te handelen met het oog op het kopen,
in stand houden en verkopen van olievoorraden, met inbe
grip van veiligheidsvoorraden en speciale voorraden;
g) „belangrijke onderbreking van de voorziening”, grote en
plotselinge daling van de voorziening met ruwe aardolie
of aardolieproducten van de Gemeenschap of een lidstaat
als gevolg waarvan al dan niet een internationaal besluit tot
het in omloop brengen van voorraden is genomen;
h) „bunkervoorraden van de internationale zeescheepvaart”, to
taal dat is gedefinieerd in bijlage A, punt 2.1, van Verorde
ning nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad
van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken;
i) „olievoorraden”, voorraden ruwe aardolie of aardolieproduc
ten, gedefinieerd in bijlage C, punt 3.1, artikel 1, van Ver
ordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende energiestatis
tieken;
j) „veiligheidsvoorraden”, de olievoorraden die elke lidstaat op
grond van artikel 3 van deze richtlijn verplicht is aan te
houden;
k) „handelsvoorraden”, de olievoorraden die door marktdeel
nemers niet krachtens een in deze richtlijn vervatte verplich
ting worden aangehouden;
l) „speciale voorraden”, olievoorraden die voldoen aan de in
artikel 9 genoemde voorwaarden;
m) „materiële toegankelijkheid”, de regelingen betreffende de
vestiging en het transport van voorraden, die ervoor zorgen
dat zij, binnen de termijn en onder de voorwaarden die
eventuele bevoorradingsproblemen helpen verlichten, in
omloop worden gebracht of daadwerkelijk bij de eind
gebruikers of op de eindmarkt terechtkomen.
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2.
Het daggemiddelde van de netto-invoer wordt berekend
op basis van het in het voorafgaande kalenderjaar ingevoerde
aardolie-equivalent, bepaald volgens de in bijlage I uiteengezette
regels en methode.
Het daggemiddelde van het binnenlands verbruik wordt bere
kend op basis van het in het voorafgaande kalenderjaar binnens
lands verbruikte aardolie-equivalent, bepaald en berekend vol
gens de in bijlage II uiteengezette regels en methode.
3.
In afwijking echter van lid 2 worden van 1 januari tot en
met 31 maart van elk kalenderjaar de in dat lid bedoelde dag
gemiddelden van de netto-invoer en het binnenlandse verbruik
bepaald op basis van de ingevoerde en verbruikte hoeveelheid in
het voorlaatste kalenderjaar dat aan het lopende kalenderjaar
voorafgaat.
4.
De in dit artikel bedoelde regels en methoden voor de
berekening van de opslagverplichting kunnen worden gewijzigd
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.
Artikel 4
Berekening van het voorraadniveau
1.
Het niveau van de aangehouden voorraden wordt bere
kend volgens de in bijlage III vervatte methoden. Bij de bereke
ning van het voorraadniveau per in artikel 9 genoemde catego
rie zijn deze methoden uitsluitend van toepassing op de pro
ducten van de betreffende categorie.
2.
Bij de berekening van het niveau van de op een bepaald
tijdstip aangehouden voorraden is het kalenderjaar waarvan de
cijfers in aanmerking moeten worden genomen, het referentie
jaar dat is bepaald overeenkomstig de regels opgenomen in
artikel 3.
3.
Alle olievoorraden kunnen tegelijkertijd worden meegeteld
in de berekening van zowel de veiligheidsvoorraden van een
lidstaat als zijn speciale voorraden, mits zij voldoen aan alle
voorwaarden die in deze richtlijn met betrekking tot respectie
velijk elk van beide voorraadsoorten zijn vastgesteld.

De in dit artikel gegeven definities kunnen nader worden uitge
werkt en gewijzigd volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure.

4.
De in de leden 1 en 2 bedoelde regels en methoden voor
de berekening van het niveau van de voorraden kunnen worden
gewijzigd volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde regelgevings
procedure. Met name kan het noodzakelijk en nuttig zijn deze
regels en methoden voor de berekening van de voorraadniveaus,
waaronder de toepassing van aftrek, aan te passen, om een nog
grotere coherentie met de praktijk van het IEA te bewerkstelli
gen.

Artikel 3

Artikel 5

Veiligheidsvoorraden — Berekening van de
opslagverplichting

Beschikbaarheid van de voorraden

1.
De lidstaten nemen alle passende wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen aan om te waarborgen dat uiterlijk
31 december 2012 op het grondgebied van de Gemeenschap
ten gunste van henzelf permanent een totale olievoorraad wordt
aangehouden die ten minste gelijk is aan de grootste van de
twee volgende hoeveelheden: 90 maal het daggemiddelde van
de netto-invoer of 61 maal het daggemiddelde van het binnen
lands verbruik.

1.
De lidstaten waarborgen te allen tijde dat de veiligheids
voorraden, alsmede de speciale voorraden, beschikbaar en per
manent toegankelijk zijn voor de doeleinden van deze richtlijn.
Zij stellen regels vast voor de identificatie en inventarisatie van,
alsmede het toezicht op de voorraden, zodat deze te allen tijde
kunnen worden gecontroleerd. Dit geldt ook voor het gedeelte
van de veiligheidsvoorraden en speciale voorraden die zijn sa
mengevoegd met andere, door marktdeelnemers aangehouden,
voorraden.
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De lidstaten treffen alle nodige maatregelen om alles te voor
komen wat de beschikbaarheid van de veiligheidsvoorraden en
speciale voorraden kan belemmeren en hinderen. De lidstaten
kunnen de mogelijkheid dat hun veiligheidsvoorraden en speci
ale voorraden buiten hun grondgebied worden aangehouden,
begrenzen of hieraan nadere voorwaarden verbinden.
2.
Indien er aanleiding bestaat om de in artikel 21 bedoelde
noodprocedures toe te passen, vaardigen de lidstaten een verbod
uit op, of onthouden zij zich van maatregelen waardoor, de
overdracht, het gebruik of het in omloop brengen van crisis
voorraden of speciale voorraden door de lidstaat voor rekening
waarvan zij de voorraden op hun grondgebied aanhouden,
wordt belemmerd.
Artikel 6
Register van veiligheidsvoorraden — Jaarverslag
1.
Elke lidstaat houdt een gedetailleerd en voortdurend geac
tualiseerd register bij van alle andere te zijnen behoeve aange
houden veiligheidsvoorraden dan de speciale voorraden. Dit re
gister bevat met name de informatie waarmee kan worden be
paald in welk depot of welke raffinaderij of opslagplaats de
voorraden worden aangehouden, om welke hoeveelheden het
gaat, wie de eigenaar is en wat de aard ervan is, onder verwij
zing naar de categorieën die zijn vastgesteld in bijlage C onder
punt 3.1, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1099/2008.
2.
De betrokken lidstaat verstrekt de Commissie uiterlijk op
25 februari van elk kalenderjaar een samenvatting van het re
gister, waarin ten minste de veiligheidsvoorraden zijn aange
geven die in die lidstaat op de laatste dag van het vorige ka
lenderjaar aanwezig zijn, met inbegrip van de hoeveelheden en
de aard ervan.
3.
Voorts verstrekt de lidstaat de Commissie op haar verzoek,
binnen vijftien dagen, een volledig exemplaar van het register;
gevoelige gegevens omtrent de locatie van de voorraden kunnen
daarin echter worden weggelaten. Het verzoek mag niet later
worden gedaan dan vijf jaar na het tijdstip waarop de gevraagde
gegevens betrekking hebben, en mag geen gegevens over de
periode vóór 1 januari 2013 betreffen.
Artikel 7
Centrale entiteit voor de voorraadvorming
1.
Elke lidstaat kan een centrale entiteit voor de voorraad
vorming („centrale entiteit”) oprichten.
Een lidstaat kan niet meer dan één centrale entiteit of soortge
lijke instantie oprichten. Een lidstaat kan zijn centrale entiteit
waar dan ook in de Gemeenschap instellen.
De centrale entiteit krijgt de rechtsvorm van een instelling of
dienst zonder winstoogmerk, handelt in het algemeen belang,
en wordt niet als marktdeelnemer in de zin van deze richtlijn
beschouwd.
2.
De centrale entiteit heeft als voornaamste doel om, voor
de doeleinden van deze richtlijn of ter voldoening aan inter
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nationale overeenkomsten betreffende de instandhouding van de
olievoorraden, zulke voorraden te kopen, in stand te houden en
te verkopen. Het is de enige instelling of dienst die de bevoegd
heid kan krijgen om speciale voorraden te kopen of te ver
kopen.
3.
Taken betreffende het beheer van veiligheidsvoorraden en,
met uitzondering van verkoop of aankoop, van speciale voor
raden, kunnen door de centrale entiteit of door de lidstaten
voor een bepaalde termijn worden gedelegeerd aan uitsluitend:
a) een andere lidstaat op het grondgebied waarvan de voor
raden zich bevinden, of aan de door die lidstaat ingestelde
centrale entiteit. De aldus gedelegeerde taken mogen niet aan
andere lidstaten of door hen ingestelde centrale entiteiten
verder worden gedelegeerd. De lidstaat die de centrale entiteit
heeft opgericht, evenals elke andere lidstaat op welks grond
gebied de voorraden worden aangehouden, kunnen de dele
gatie afhankelijk stellen van hun toestemming;
b) marktdeelnemers. Aldus gedelegeerde taken mogen niet ver
der worden gedelegeerd. In de delegatie, dan wel in de wij
ziging of uitbreiding ervan, die betrekking heeft op taken
betreffende het beheer van veiligheidsvoorraden en speciale
voorraden die worden aangehouden in een of meer andere
lidstaten dan de lidstaat waar de bedoelde centrale entiteit is
ingesteld, moet zijn toegestemd door de lidstaat voor reke
ning waarvan de voorraden worden aangehouden, en door
alle lidstaten op welker grondgebied de voorraden zullen
worden aangehouden.
4.
De lidstaten met een centrale entiteit verplichten deze met
het oog op de doeleinden van artikel 8, leden 1 en 2, het
volgende openbaar te maken:
a) voortdurend, per productcategorie, alle gegevens over de
omvang van de voorraden die de entiteit kan toezeggen in
stand te houden ten behoeve van de marktdeelnemers of, in
voorkomend geval, van betrokken centrale entiteiten;
b) ten minste zeven maanden van tevoren, de voorwaarden
waaronder zij bereid is aan marktdeelnemers diensten in
verband met de instandhouding van de voorraadhoeveelhe
den te verstrekken. De voorwaarden betreffende deze dien
sten, met inbegrip van de tijdsplanning, kunnen eveneens
worden vastgesteld door de bevoegde autoriteiten of na
een vergelijkende procedure waarin de marktdeelnemer of,
in voorkomend geval, de betrokken centrale entiteit met de
beste offerte wordt aangewezen.
De centrale entiteiten aanvaarden dergelijke delegaties onder
objectieve, transparante en niet-discriminerende voorwaarden.
Voor de verrichte diensten wordt door de centrale autoriteit
aan de marktdeelnemers ten hoogste het volledige bedrag van
de kostprijs berekend, dat pas betaalbaar wordt als de voorraden
worden aangevuld. De centrale entiteit kan aan het aannemen
van een delegatie de voorwaarde verbinden dat de marktdeel
nemer een garantie of andere zekerheid stelt.
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Artikel 8
Marktdeelnemers
1.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat hij elke marktdeelnemer die
hij ter voldoening aan artikel 3 verplicht voorraden aan te
houden, het recht geeft om, naar diens keuze, deze verplichting
ten minste gedeeltelijk te delegeren aan uitsluitend:

a) de centrale entiteit van de lidstaat voor rekening waarvan de
voorraden worden aangehouden en/of

b) een of meer andere centrale entiteiten die zich vooraf bereid
hebben verklaard deze voorraden aan te houden, mits in de
delegatie vooraf is toegestemd door de lidstaat voor rekening
waarvan de voorraden worden aangehouden, alsmede door
alle lidstaten op wier grondgebied de voorraden zullen wor
den aangehouden, en/of

c) andere marktdeelnemers die — buiten het grondgebied van
de lidstaat voor wiens rekening de voorraden worden aange
houden, maar binnen de Gemeenschap — over surplusvoor
raden of beschikbare opslagcapaciteit beschikken, mits in de
delegatie tevoren is toegestemd door de lidstaat voor wiens
rekening de voorraden worden aangehouden, alsmede door
alle lidstaten op wier grondgebied de voorraden zullen wor
den aangehouden, en/of

d) andere marktdeelnemers die op het grondgebied van de lid
staat voor wiens rekening de voorraden worden aangehou
den, over surplusvoorraden of beschikbare opslagcapaciteit
beschikken, mits deze delegatie tevoren aan de betrokken
lidstaat is medegedeeld. De lidstaten kunnen een dergelijke
delegatie beperken of hieraan voorwaarden verbinden.

Het in dit lid vermelde minimumpercentage wordt uiterlijk
31 december 2017 van 10 tot 30 % verhoogd.
3.
Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 kan een
lidstaat een marktdeelnemer verplichten ten minste een deel van
zijn opslagverplichting aan de centrale entiteit van de lidstaat te
delegeren.
4.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de marktdeelnemers,
uiterlijk 200 dagen voor aanvang van de termijn waarbinnen zij
verplicht zijn voorraden aan te houden, in kennis worden ge
steld van de berekeningswijze die met betrekking tot deze ver
plichting zal worden gehanteerd. De marktdeelnemers moeten
hun recht om de opslagverplichting aan de centrale entiteiten te
delegeren, uitoefenen ten minste 170 dagen vóór aanvang van
de termijn waarop de verplichting betrekking heeft
Indien de marktdeelnemer minder dan 200 dagen vóór aanvang
van de termijn waarop de opslagverplichting betrekking heeft,
in kennis wordt gesteld, kan hij het delegatierecht te allen tijde
uitoefenen.
Artikel 9
Speciale voorraden
1.
In overeenstemming met het bepaalde in dit artikel kan
elke lidstaat zich ertoe verbinden om een, in aantal verbruiks
dagen vastgestelde, minimumolievoorraad in stand te houden.
De speciale voorraad is eigendom van de lidstaat of de door de
lidstaat ingestelde centrale entiteit, en wordt op het grondgebied
van de Gemeenschap aangehouden.
2.
De speciale voorraad bestaat uitsluitend uit producten van
een of meer van de volgende categorieën, zoals gedefinieerd in
bijlage B, punt 4, van Verordening (EG) nr. 1099/2008:

De in de punten c) en d) genoemde taken mogen niet verder
worden gedelegeerd. Wijziging of verlenging van de in de pun
ten b) en c) bedoelde delegatie gaat pas in nadat daarin tevoren
is toegestemd door elke lidstaat die de delegatie heeft toe
gestaan. Iedere wijziging of uitbreiding van een delegatie als
bedoeld in punt d) wordt beschouwd als een nieuwe delegatie.

— ethaan,

2.
Lidstaten kunnen desgewenst voor marktdeelnemers die ze
opslagverplichtingen opleggen of hebben opgelegd, het recht
om te delegeren beperken.

— vliegtuigbenzine,

Indien echter door dergelijke beperkingen het recht van een
marktdeelnemer om een met minder dan 10 % van de hem
opgelegde opslagverplichting overeenkomende hoeveelheid te
delegeren, wordt gelimiteerd, vergewist de lidstaat zich ervan
dat hij een centrale entiteit heeft opgericht die de delegatie
aanneemt ter grootte van de hoeveelheid die nodig is opdat
het recht van een marktdeelnemer om ten minste 10 % van
de hem opgelegde opslagverplichting te delegeren, gevrijwaard
blijft.
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— LPG,
— motorbenzine,

— lichte reactiemotorbrandstof (van het naftatype of JP4),
— reactiemotorbrandstof van het kerosinetype,
— andere kerosine,
— gasolie/diesel (gedistilleerde stookolie),
— stookolie (met hoog en laag zwavelgehalte),
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— white spirit en speciale benzinesoorten,
— smeermiddelen,
— bitumen,
— paraffine en
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De lidstaat voor wiens rekening minder dan 30 dagen speciale
voorraden worden aangehouden, stelt een jaarverslag op waarin
een analyse wordt gemaakt van de door zijn autoriteiten geno
men maatregelen om de in artikel 5 bedoelde beschikbaarheid
en materiële toegankelijkheid van zijn veiligheidsvoorraden te
verzekeren en na te gaan, en waarin met documentatie wordt
gestaafd welke regelingen zijn getroffen om de lidstaten in staat
te stellen toezicht te houden op het gebruik van deze voorraden
in geval van verstoring van de voorziening. Dit verslag wordt
voor het einde van de eerste maand van het kalenderjaar
waarop het betrekking heeft, bij de Commissie ingediend.

— petroleumcoke.
3.
De aardolieproducten die tot de speciale voorraad beho
ren, worden door elke lidstaat gespecificeerd op basis van de in
lid 2 genoemde categorieën. De lidstaten zorgen ervoor dat, wat
betreft het volgens de regels van artikel 3 vastgestelde referen
tiejaar en de producten van de gebruikte categorieën, het totale
aardolie-equivalent van het binnenlands verbruik ten minste
75 % van het binnenlandse verbruik bedraagt, volgens de in
bijlage II vervatte berekeningsmethode.
Per door een lidstaat gekozen categorie komt de speciale voor
raad die de lidstaat verklaart in stand te zullen houden, overeen
met een bepaald aantal keer het daggemiddelde van het verbruik
berekend op basis van hun aardolie-equivalent, gedurende het
volgens de regels van artikel 3 vastgestelde referentiejaar.
De aardolie-equivalenten als bedoeld in de eerste en de tweede
alinea worden berekend door de som van het aggregaat „waar
genomen bruto binnenlandse leveringen”, in de zin van punt
3.2.1 van bijlage C van Verordening (EG) nr. 1099/2008, voor
de producten van de gebruikte of betrokken categorieën, te
vermenigvuldigen met een factor 1,2. Bunkervoorraden van de
internationale zeescheepvaart worden niet meegerekend.
4.
Elke lidstaat die heeft besloten speciale voorraden aan te
houden, stuurt de Commissie hiervan een in het Publicatieblad
van de Europese Unie bekend te maken kennisgeving, waarin de
omvang van de voorraden en de duur van de opslag worden
vermeld, met dien verstande dat de minimumduur ten minste
één jaar bedraagt. De minimumomvang waarvan kennis is ge
geven is gelijkelijk van toepassing op alle door een lidstaat
toegepaste categorieën van de speciale voorraden.
De lidstaat zorgt ervoor dat de speciale voorraden gedurende de
gehele door de kennisgeving bestreken termijn worden aange
houden, onverminderd het recht om de voorraad tijdelijk te
verminderen, uitsluitend wegens vervanging van de individuele
voorraden.
De lijst van de door een lidstaat gehanteerde categorieën blijft
ten minste één jaar van kracht, en kan slechts met ingang van
een nieuwe kalendermaand worden gewijzigd.

Artikel 10
Beheer van de speciale voorraden
1.
Elke lidstaat houdt een gedetailleerd en voortdurend geac
tualiseerd register bij van alle speciale voorraden die op zijn
grondgebied worden aangehouden. In dit register staat met
name alle informatie waarmee de exacte locatie van deze voor
raden kan wordt bepaald.

Voorts verstrekt de lidstaat de Commissie op haar verzoek,
binnen vijftien dagen, een volledig exemplaar van het register.
Gevoelige gegevens omtrent de locatie van de voorraden kun
nen daarin worden weggelaten. Het verzoek mag niet later dan
vijf jaar na het tijdstip waarop de gevraagde gegevens betrekking
hebben, worden gedaan.

2.
Indien de speciale voorraden zijn samengevoegd met an
dere olievoorraden, nemen de lidstaten of hun centrale een
heden de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat
deze samengevoegde producten, voor zover ze deel uitmaken
van de speciale voorraden, worden verplaatst zonder dat de
eigenaar van de speciale voorraden en de autoriteiten van, of
de centrale entiteit die is ingesteld door, de lidstaat op welks
grondgebied de voorraden zich bevinden, daarin vooraf schrif
telijk hebben toegestemd.

3.
De lidstaten nemen de noodzakelijke maatregelen om alle
op hun grondgebied opgeslagen of over hun grondgebied ver
voerde speciale voorraden onvoorwaardelijke bescherming tegen
executiemaatregelen te verlenen, ongeacht of het hun eigen
voorraden dan wel de voorraden van andere lidstaten betreft.

Artikel 11
Gevolg van delegatie
De in de artikelen 7 en 8 bedoelde delegatie laat de overeen
komstig deze richtlijn aan elke lidstaat opgelegde verplichtingen
onverlet.

Artikel 12
5.
Elke lidstaat die zich niet voor de gehele duur van een
kalenderjaar ertoe heeft verbonden een speciale voorraad van
ten minste dertig dagen aan te houden, zorgt ervoor dat hij
de verplichte voorraden ten belope van ten minste één derde
aanhoudt in de vorm van producten die overeenkomstig de
leden 2 en 3 zijn samengesteld.

Statistisch overzicht van de in artikel 3 bedoelde
voorraden
1.
Van de krachtens artikel 3 aan te houden voorraden stelt
elke lidstaat statistische overzichten op, die hij volgens de in
bijlage IV genoemde regels aan de Commissie doet toekomen.
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2.
De regels voor het opstellen, de omvang, de inhoud en de
frequentie van de in lid 1 genoemde overzichten, alsmede de
termijnen van indiening kunnen worden gewijzigd volgens de in
artikel 23, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. De regels voor
indiening van de overzichten bij de Commissie, kunnen eve
neens worden gewijzigd volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure.

3.
De lidstaten mogen in hun statistische overzichten van de
veiligheidsvoorraden geen hoeveelheden ruwe aardolie of aard
olieproducten opnemen waarop beslag rust of waarvoor execu
tiemaatregelen zijn genomen. Dit geldt ook voor alle voorraden
van bedrijven die in staat van faillissement zijn of met hun
schuldeisers een akkoord zijn overeengekomen.

Artikel 13
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Artikel 14
Overzicht van de handelsvoorraden
1.
De lidstaten verstrekken de Commissie maandelijks een
statistisch overzicht van de op hun grondgebied aangehouden
handelsvoorraden. Zij zorgen er hierbij voor dat gevoelige ge
gevens worden beschermd en vermelden de namen van de
eigenaren van de voorraden niet.
2.
De Commissie publiceert maandelijks, op basis van de
door de lidstaten verstrekte overzichten, een statistisch overzicht
van de handelsvoorraden in de Gemeenschap, waarbij zij de
totale hoeveelheden aangeeft.
3.
De voorschriften voor het indienen en publiceren van de
statistische overzichten alsmede voor de frequentie ervan kun
nen worden gewijzigd volgens de regelgevingsprocedure als be
doeld in artikel 23, lid 2.

Statistisch overzicht van de speciale voorraden
1.
Elke betrokken lidstaat stelt per productcategorie een sta
tistisch overzicht op van de op de laatste dag van iedere maand
aanwezige voorraden, onder opgave van de hoeveelheid en het
aantal dagen gemiddeld verbruik tijdens het referentiejaar dat
die voorraden vertegenwoordigen, en verstrekt dit overzicht
aan de Commissie. Indien een deel van deze speciale voorraden
buiten het nationale grondgebied is opgeslagen, doet de lidstaat
nauwkeurig opgave van de voorraden die worden aangehouden
in of via de verschillende lidstaten en centrale entiteiten. Hij
geeft bovendien nauwkeurig aan of deze voorraden volledig
zijn eigendom zijn dan wel of zijn centrale entiteit deze geheel
of ten dele in eigendom heeft.

2.
Elke betrokken lidstaat maakt voor iedere overeenkomstig
artikel 9, lid 4, bepaalde productcategorie eveneens een over
zicht van de speciale voorraden die zich op de laatste dag van
iedere kalendermaand op zijn grondgebied bevinden en toebe
horen aan andere lidstaten of centrale entiteiten en verstrekt dit
overzicht aan de Commissie. In dit overzicht vermeldt de lid
staat bovendien per geval de naam van de lidstaat of de des
betreffende centrale entiteit, alsmede de hoeveelheden.

3.
De in de leden 1 en 2 bedoelde statistische overzichten
worden ingediend in de kalendermaand volgend op de maand
waarop zij betrekking hebben.

4.
Een kopie van het statistisch overzicht moet onmiddellijk
worden verstrekt, indien de Commissie, uiterlijk vijf jaar na het
tijdstip waarop de gevraagde gegevens betrekking hebben,
daarom verzoekt.

5.
De omvang, de inhoud en de frequentie van de statistische
overzichten alsmede de termijnen van indiening kunnen worden
gewijzigd volgens de regelgevingsprocedure als bedoeld in
artikel 23, lid 2. De regels voor indiening van de overzichten
bij de Commissie, kunnen eveneens worden gewijzigd volgens
de in artikel 23, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.

Artikel 15
Verwerking van de gegevens
De Commissie draagt zorg voor de ontwikkeling, het onder
brengen, het beheer en het onderhoud van de computervoor
zieningen die nodig zijn voor de ontvangst, de opslag en alle
soorten verwerking van de gegevens in de statistische overzich
ten en van alle informatie die de lidstaten verstrekken of de
diensten van de Commissie verzamelen krachtens deze richtlijn,
alsmede van de gegevens over de aardolievoorraden die worden
verzameld krachtens Verordening nr. 1099/2008 en die nodig
zijn voor de overzichten die op grond van deze richtlijn moeten
worden opgesteld.
Artikel 16
Biobrandstoffen en additieven
1.
Biobrandstoffen en toevoegingen worden slechts mee
geteld bij de berekening van de in de artikelen 3 en 9 vervatte
opslagverplichting, indien zij zijn vermengd met de desbetref
fende aardolieproducten.
2.
Bij de berekening van de werkelijk in opslag gehouden
voorraden worden biobrandstoffen en toevoegingen slechts
meegeteld:
a) indien ze zijn vermengd met de desbetreffende aardoliepro
ducten, of
b) ze zijn opgeslagen op het grondgebied van de betrokken
lidstaat en mits de lidstaat voorschriften heeft vastgesteld
volgens welke ze bestemd zijn om te worden gemengd
met aardolieproducten die worden aangehouden overeen
komstig de opslagverplichtingen van deze richtlijn, en om
bij vervoer te worden gebruikt.
3.
De regels voor het meetellen van biobrandstoffen en ad
ditieven bij de berekening van de opslagverplichting en de voor
raden in de zin van de leden 1 en 2 kunnen worden gewijzigd
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.
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Artikel 17
Coördinatiegroep aardolie en aardolieproducten
1.
Er wordt een coördinatiegroep aardolie en aardolieproduc
ten ingesteld („de coördinatiegroep”). De coördinatiegroep is een
adviesgroep die meehelpt de situatie in de Gemeenschap te
analyseren met betrekking tot het veiligstellen van de voorzie
ning met aardolie en aardolieproducten, en de coördinatie en de
toepassing van maatregelen op dat gebied bevordert.
2.
De coördinatiegroep is samengesteld uit vertegenwoordi
gers van de lidstaten. Zij wordt voorgezeten door de Commissie.
Vertegenwoordigende instanties van de betrokken sector kun
nen op uitnodiging van de Commissie aan de werkzaamheden
van de coördinatiegroep deelnemen.
Artikel 18
Controle van de voorbereiding op crisissituaties en van de
voorraadopslag
1.
De Commissie kan in coördinatie met de lidstaten verifi
caties uitvoeren om na te gaan in hoeverre deze zijn voorbereid
op crisissituaties en, indien zij dit passend acht, de desbetref
fende voorraadopslag controleren. Bij de voorbereiding van deze
controles houdt de Commissie rekening met de door andere
instellingen en internationale organisaties geleverde inspannin
gen, en raadpleegt zij de coördinatiegroep.
2.
De coördinatiegroep kan besluiten erkende gemachtigden
en vertegenwoordigers van andere lidstaten aan de controle te
laten deelnemen. De controleurs kunnen worden vergezeld door
daartoe aangewezen nationale ambtenaren van de beoordeelde
lidstaat. Binnen een week nadat een controle in de zin van lid 1
is aangekondigd, worden gevoelige gegevens over de locatie van
de voorraden, bedoeld in de artikelen 6 en 9, die de betrokken
lidstaat niet ter kennis van de Commissie heeft gebracht, door
hem ter beschikking van de functionarissen of gemachtigden
van de Commissie gesteld.
3.
De lidstaten dragen er zorg voor dat hun autoriteiten,
alsook degenen die ermee zijn belast de crisisvoorraden en de
speciale voorraden aan te houden en te beheren, toestemmen in
inspecties, en assistentie verlenen aan de personen die de Com
missie heeft gemachtigd om de controle te verrichten. In het
bijzonder zorgen de lidstaten ervoor dat deze personen het
recht hebben inzage te nemen van alle documenten en registers
betreffende de voorraden, en toegang krijgen tot alle locaties
waar voorraden worden aangehouden, en tot alle desbetreffende
documenten.
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6.
Het verzamelen van persoonsgegevens behoort niet tot de
doelstellingen van de onder lid 1 bedoelde controles. Eventueel
tijdens de controles gevonden of aangetroffen persoonsgegevens
worden niet verzameld en evenmin in aanmerking genomen;
per ongeluk verzamelde gegevens worden onmiddellijk vernie
tigd.
7.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te waar
borgen dat de gegevens, stukken, overzichten en bescheiden met
betrekking tot de veiligheidsvoorraden en de speciale voorraden
voor de duur van ten minste vijf jaar bewaard blijven.
Artikel 19
Bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van gegevens
Deze richtlijn maakt in geen enkel opzicht inbreuk op het
beschermingsniveau van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens als gewaarborgd door
het communautaire recht en het nationale recht, en wijzigt
met name in geen enkel opzicht de verplichtingen die de lid
staten inzake de door hen uitgevoerde verwerking van per
soonsgegevens bij Richtlijn 95/46/EG zijn opgelegd, noch de
verplichtingen die de communautaire instellingen en organen
zijn opgelegd bij Verordening (EG) nr. 45/2001 in verband
met de verwerking van persoonsgegevens tijdens de uitoefening
van hun taken.
Artikel 20
Crisisprocedures
1.
De lidstaten dragen er zorg voor dat er procedures voor
handen zijn en er de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen
die hun bevoegde overheden in staat stellen om in geval van
een belangrijke onderbreking van de voorziening op een snelle,
doeltreffende en transparante wijze alle of een deel van hun
veiligheidsvoorraden en hun speciale voorraden in omloop te
brengen en naargelang het verwachte bevoorradingstekort het
verbruik in het algemeen of meer specifiek te beperken, onder
meer door bepaalde categorieën verbruikers met voorrang aard
olieproducten toe te wijzen.
2.
De lidstaten houden bij voortduring crisisplannen in ge
reedheid die bij een belangrijke onderbreking van de voorzie
ning kunnen worden uitgevoerd. De lidstaten zorgen voor de
organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om dergelijke
plannen te kunnen uitvoeren. De lidstaten stellen de Commissie
desgevraagd in kennis van hun crisisplannen en de daarmee
verband houdende organisatorische maatregelen.

4.
De resultaten van de controle worden aan de beoordeelde
lidstaat toegezonden en kunnen ook aan de coördinatiegroep
worden bezorgd.

3.
In geval van een geldend internationaal besluit om voor
raden in omloop te brengen, dat één of meer lidstaten raakt:

5.
De lidstaten en de Commissie zorgen ervoor dat noch de
ambtenaren, gemachtigden en andere personen die onder toe
zicht van de Commissie werken, noch de leden van de coördi
natiegroep, toestaan dat de krachtens dit artikel verzamelde of
uitgewisselde informatie, die uit haar aard onder het beroeps
geheim valt, zoals de identiteit van de eigenaren van de voor
raden, wordt onthuld.

a) kunnen de lidstaten hun veiligheidsvoorraden en hun speci
ale voorraden gebruiken om te voldoen aan de internationale
verplichtingen die uit dat besluit voortvloeien. In dat geval
informeert de lidstaat onmiddellijk de Commissie, die de
coördinatiegroep kan bijeenroepen of de leden ervan langs
elektronische weg kan raadplegen om met name de gevolgen
van het in omloop brengen te beoordelen;
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b) moet de Commissie de lidstaten aanbevelen hun crisisvoor
raden of speciale voorraden geheel of gedeeltelijk in omloop
te brengen of andere maatregelen van gelijke werking te
treffen naargelang zulks passend wordt geacht. De Commis
sie kan pas een besluit nemen na raadpleging van de coör
dinatiegroep.
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31 december 2012 van deze bepalingen, en zo spoedig moge
lijk van elke latere wijziging in kennis gesteld.

Artikel 22
Evaluatie

4.
Indien, bij gebreke van een vigerend internationaal besluit
om voorraden in omloop te brengen, zich problemen voordoen
met de voorziening met ruwe aardolie of aardolieproducten in
de Gemeenschap of een lidstaat, stelt de Commissie in voor
komend geval het IEA op de hoogte en regelt zij een passende
coördinatie met dit agentschap, en organiseert zij, op verzoek
van een lidstaat of op eigen initiatief, zo spoedig mogelijk
overleg met de coördinatiegroep. Indien een lidstaat om het
overleg met de coördinatiegroep verzoekt, wordt dit georgani
seerd binnen vier dagen na het verzoek, tenzij de lidstaat in
stemt met een langere termijn. De coördinatiegroep onderzoekt
de situatie, en op basis van haar bevindingen stelt de Commissie
vast of er sprake is van een belangrijke onderbreking van de
voorziening.
Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van een belangrijke
onderbreking van de voorziening, stemt de Commissie erin toe
dat de crisisvoorraden en speciale voorraden in omloop worden
gebracht ten belope van alle of een deel van de hoeveelheden
die de betrokken lidstaten met dit doel hebben voorgesteld.
5.
De lidstaten kunnen hun veiligheids- of speciale voorraden
tot zover beneden het in deze richtlijn vastgestelde minimum
niveau laten dalen als onmiddellijk noodzakelijk is voor een
eerste reactie in geval van bijzondere urgentie of als antwoord
op een plaatselijke crisis. Indien aldus voorraden in omloop
worden gebracht delen de lidstaten de Commissie onverwijld
mede om welke hoeveelheden het gaat. De Commissie geeft
deze informatie aan de leden van de Coördinatiegroep door.
6.
Indien de leden 3, 4 en 5 van toepassing zijn, mogen de
lidstaten tijdelijk lagere voorraden aanhouden dan voorgeschre
ven in deze richtlijn. De Commissie bepaalt dan, op basis van
de resultaten van het overleg van de coördinatiegroep en in
voorkomend geval in coördinatie met het IEA, alsook met
name met inachtneming van de situatie op de internationale
markten voor aardolie en aardolieproducten, een redelijke ter
mijn waarbinnen de lidstaten hun voorraden moeten aanvullen
om weer te voldoen aan de minimale opslagverplichting.
7.
De krachtens dit artikel door de Commissie genomen
besluiten gelden onverminderd de andere internationale ver
plichtingen van de betrokken lidstaten.

De werking en de toepassing van deze richtlijn wordt uiterlijk
31 december 2015 door de Commissie geëvalueerd.

Artikel 23
Comitéprocedure
1.

De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

Artikel 24
Intrekking
Richtlijn 73/238/EEG, Richtlijn 2006/67/EG en Beschikking
68/416/EEG worden met ingang van 31 december 2012 inge
trokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen en de ingetrokken
beschikking gelden als verwijzingen naar deze richtlijn.

Artikel 25
Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
31 december 2012 aan deze richtlijn te voldoen.

In afwijking van lid 1 doen de lidstaten die op
31 december 2012 geen lid zijn van het IEA en wier binnen
lands verbruik aan aardolieproducten volledig door invoer moet
worden gedekt, de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke be
palingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 2014
aan artikel 3, lid 1, van deze richtlijn te voldoen. Deze lidstaten
blijven, tot deze bepalingen van kracht worden, aardolievoor
raden aanhouden die overeenkomen met 81 maal het dag
gemiddelde van de netto-invoer.

Sancties

Wanneer de lidstaten bepalingen aannemen, wordt in de bepa
lingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze
richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vast
gesteld door de lidstaten.

De lidstaten stellen de sanctieregeling vast die geldt voor over
treding van de overeenkomstig deze richtlijn ingevoerde natio
nale bepalingen en nemen alle voor de uitvoering ervan nood
zakelijke maatregelen. De sancties zijn doeltreffend, evenredig
en afschrikkend. De Commissie wordt door de lidstaten uiterlijk

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 21
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Artikel 26
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 27
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 september 2009.
Voor de Raad
De voorzitster
C. MALMSTRÖM
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BIJLAGE I
WIJZE VAN BEREKENING VAN HET AARDOLIE-EQUIVALENT VAN DE INGEVOERDE
AARDOLIEPRODUCTEN
Het in artikel 3 bedoelde aardolie-equivalent van de ingevoerde aardolieproducten wordt als volgt vastgesteld:
Het aardolie-equivalent van de ingevoerde aardolieproducten is de som van, enerzijds, de netto-invoer van de volgende
producten: ruwe aardolie, NGL, raffinagegrondstoffen en overige koolwaterstoffen als gedefinieerd in bijlage B, punt 4, van
Verordening (EG) nr. 1099/2008, gecorrigeerd voor eventuele voorraadschommelingen en onder aftrek van 4 %, zijnde de
opbrengst van nafta (of, indien de gemiddelde opbrengst van nafta op het nationale grondgebied meer dan 7 % bedraagt,
onder aftrek van het werkelijke verbruik van nafta of het gemiddelde opbrengstpercentage van nafta) en, anderzijds, de
netto-invoer van alle overige aardolieproducten zonder nafta, eveneens gecorrigeerd voor voorraadschommelingen en
vermenigvuldigd met 1,065.
Bunkervoorraden van de internationale zeescheepvaart worden niet meegerekend.

BIJLAGE II
WIJZE VAN BEREKENING VAN HET AARDOLIE-EQUIVALENT VAN HET BINNENLANDS VERBRUIK
Voor de toepassing van artikel 3 wordt het aardolie-equivalent van het binnenlands verbruik als volgt berekend:
Het binnenlandse verbruik wordt gevormd door de som van uitsluitend de volgende producten uit het aggregaat „waar
genomen bruto binnenlandse leveringen”, in de zin van punt 3.2.1 van bijlage C van Verordening (EG) nr. 1099/2008:
motorbenzine, vliegtuigbenzine, lichte reactiemotorbrandstof (reactiemotorbrandstof van het naftatype of JP4), reactiemo
torbrandstof van het kerosinetype, andere kerosine, gasolie/dieselolie (aardoliedistillaat), stookolie (met hoog en laag
zwavelgehalte) als gedefinieerd in bijlage B, punt 4, van Verordening (EG) nr. 1099/2008.
Bunkervoorraden van de internationale zeescheepvaart worden niet meegerekend.
Het aardolie-equivalent van het binnenlands verbruik wordt berekend door vermenigvuldiging met een factor 1,2.
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BIJLAGE III
METHODEN VOOR HET BEREKENEN VAN HET NIVEAU VAN DE AANGEHOUDEN VOORRADEN
De onderstaande methoden worden gebruikt voor het berekenen van het niveau van de voorraden:
Onverminderd het in artikel 4, lid 3, bedoelde geval, kan een hoeveelheid niet meer dan eenmaal als veiligheidsvoorraad
worden meegerekend.
Op de voorraden ruwe aardolie wordt 4 % in mindering gebracht, een percentage dat overeenkomt met een gemiddeld
rendementsniveau van nafta.
De voorraden nafta en de voorraden ruwe aardolie die bestemd zijn als bunkervoorraden van de internationale zeescheep
vaart worden niet meegerekend.
De overige aardolieproducten worden volgens een van de twee onderstaande methoden in de voorraden opgenomen. De
lidstaten dienen de gekozen methode gedurende het gehele desbetreffende jaarkalender toe te passen.
De lidstaten kunnen besluiten:
a) hetzij alle overige voorraden aardolieproducten op te nemen die in bijlage C, punt 3.1, alinea 1, van Verordening
nr. 1099/2008 vermeld staan, en daarvan het equivalent in ruwe aardolie te berekenen door de hoeveelheden met een
factor 1,065 te vermenigvuldigen, of
b) hetzij uitsluitend de voorraden van de volgende producten op te nemen: motorbenzine, vliegtuigbenzine, lichte
reactiemotorbrandstof (reactiemotorbrandstof van het naftatype of JP4), reactiemotorbrandstof van het kerosinetype,
andere kerosine, gasolie/dieselolie (aardoliedistillaat), stookolie (met laag en hoog zwavelgehalte), en daarvan het
equivalent in ruwe aardolie te berekenen door de hoeveelheden met een factor 1,2 te vermenigvuldigen.
Bij de berekening van de voorraden worden in aanmerking genomen de voorraden die in opslag worden gehouden:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

in tanks van raffinaderijen,
in opslagterminals,
in de tankinhoud van pijpleidingen,
in lichters,
in kusttankers,
in tankers in de havens,
in bunkervoorraden van de binnenlandse scheepvaart,
op de bodem van tanks,
als werkvoorraden,
door belangrijke verbruikers op grond van wettelijke verplichtingen of andere instructies van de overheid.

Met uitzondering echter van de opslag in tanks van raffinaderijen, de tankinhoud van pijpleidingen en in opslagterminals,
mogen deze hoeveelheden bij de berekening van de speciale voorraden niet worden meegenomen indien deze speciale
voorraden afzonderlijk van de veiligheidsvoorraden worden berekend.
Bij de berekening van de voorraden zijn altijd uitgesloten:
a) nog niet gewonnen ruwe aardolie;
b) de voorraden die worden gehouden:
—
—
—
—
—
—
—

in pijpleidingen,
in tankwagons,
in bunkervoorraden van de internationale zeescheepvaart,
in benzinestations en detailhandelszaken,
door andere verbruikers,
in tankers op zee,
als militaire voorraden.

Bij het berekenen van hun veiligheidsvoorraden verminderen de lidstaten de voorraden die overeenkomstig het boven
staande zijn berekend met 10 %. Dit percentage dient op het totaal van de hoeveelheden die in een bepaalde berekening
zijn meegenomen, in mindering te worden gebracht.
In afwijking van hetgeen in de voorgaande alinea vermeld staat, wordt bij het berekenen van het niveau van de speciale
voorraden en bij het berekenen van de verschillende categorieën speciale voorraden geen 10 % in mindering gebracht
indien deze speciale voorraden of categorieën afzonderlijk van de veiligheidsvoorraden worden beschouwd, met name om
te controleren of het uit hoofde van artikel 9 verplichte minimumniveau in acht wordt genomen.
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BIJLAGE IV
Voorwaarden voor het opstellen en indienen bij de Commissie van de statistische overzichten van de krachtens
artikel 3 aan te houden voorraden
Elke lidstaat stelt maandelijks een definitief statistisch overzicht op van de op de laatste dag van elke kalendermaand
aanwezige voorraden en verstrekt dit aan de Commissie, waarbij de berekening afhankelijk van het aangehouden criterium
van artikel 3 hetzij gebaseerd is op het aantal dagen netto aardolie-invoer, hetzij op het aantal dagen binnenlands
aardolieverbruik. De lidstaat geeft in het overzicht nauwkeurig gedetailleerd aan waarom de berekening is gebaseerd
op het aantal invoerdagen of op het aantal verbruiksdagen, en vermeldt tevens welke van de in bijlage III genoemde
methoden is gebruikt om de voorraden te berekenen.
Indien bepaalde voorraden bij het berekenen van het niveau, zoals bedoeld in artikel 3, buiten het nationale grondgebied
worden aangehouden, vermeldt elk overzicht in detail de voorraden die door de verschillende lidstaten en centrale
entiteiten op de laatste dag van de periode waarop het overzicht betrekking heeft, worden aangehouden. De lidstaat
vermeldt bovendien in elk voorkomend geval in het overzicht of de voorraden worden aangehouden op basis van
delegatie door een of meer marktdeelnemers, dan wel op eigen verzoek of op verzoek van zijn centrale entiteit.
Voor het totaal aan voorraden dat ten behoeve van andere lidstaten of centrale entiteiten op het nationale grondgebied
wordt aangehouden, stelt de lidstaat per categorie product een overzicht op van de op de laatste dag van iedere
kalendermaand aanwezige voorraden en verstrekt dit aan de Commissie. Het overzicht dient tevens in elk voorkomend
geval de naam van de desbetreffende lidstaat of centrale entiteit, alsmede de hoeveelheden, te vermelden.
De in deze bijlage bedoelde statistische overzichten dienen binnen 55 dagen volgend op de maand waarop zij betrekking
hebben, aan de Commissie te worden verstrekt. Deze overzichten moeten tevens, desgevraagd, binnen twee maanden aan
de Commissie worden verstrekt. Het verzoek wordt gedaan uiterlijk vijf jaar na het tijdstip waarop de gevraagde gegevens
betrekking hebben.
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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 8 november 2005
inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
(2009/741/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op artikel 80, lid 2, juncto artikel 300,
lid 2, eerste alinea, eerste zin,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft de Commissie op 5 juni 2003 gemachtigd
met derde landen te onderhandelen over de vervanging
van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeen
komsten door een communautaire overeenkomst.

(2)

Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de
bijlage bij het besluit van de Raad waarbij de Commissie
werd gemachtigd om met derde landen te onderhandelen
over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande
bilaterale overeenkomsten door een communautaire
overeenkomst, heeft de Commissie namens de Gemeen
schap met de Republiek Azerbeidzjan onderhandeld over
een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van lucht
diensten.

(3)

Onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip dient
de overeenkomst waarover de Commissie heeft onder
handeld, te worden ondertekend en voorlopig te worden
toegepast,

luchtdiensten wordt namens de Gemeenschap ondertekend, on
der voorbehoud van het besluit van de Raad betreffende de
sluiting van de overeenkomst.
De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon/personen
aan te wijzen die bevoegd is/zijn de overeenkomst namens de
Gemeenschap te ondertekenen onder voorbehoud van sluiting.
Artikel 3
In afwachting van de inwerkingtreding, wordt de overeenkomst
voorlopig toegepast vanaf de eerste dag van de maand volgende
op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld
van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.
Artikel 4
De voorzitter van de Raad is gemachtigd de in artikel 8, lid 2,
van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Gedaan te Brussel, 8 november 2005.

BESLUIT:

Artikel 1
De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Azerbeidzjan inzake bepaalde aspecten van

Voor de Raad
De voorzitter
G. BROWN
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OVEREENKOMST
tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake bepaalde
aspecten van luchtdiensten
DE EUROPESE GEMEENSCHAP,
enerzijds, en
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK AZERBEIDZJAN,
anderzijds,
(hierna de „partijen” genoemd),
VASTSTELLEND dat verscheidene lidstaten van de Europese Gemeenschap met de Republiek Azerbeidzjan bilaterale
luchtvaartovereenkomsten hebben gesloten die bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wetgeving van de Europese
Gemeenschap,
VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap exclusief bevoegd is voor diverse aspecten die kunnen worden opge
nomen in bilaterale luchtvaartovereenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen,
VASTSTELLEND dat in een lidstaat gevestigde communautaire luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig de wetgeving
van de Europese Gemeenschap het recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de lidstaten van
de Europese Gemeenschap en derde landen,
GELET OP de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en bepaalde derde landen waarin onderdanen van deze
derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigenaar te worden van luchtvaartmaatschappijen die een vergunning
hebben gekregen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Gemeenschap,
ERKENNENDE dat de bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan
gesloten bilaterale overeenkomsten met betrekking tot luchtdiensten die in strijd zijn met de wetgeving van de Europese
Gemeenschap met deze wetgeving in overeenstemming moeten worden gebracht om een degelijke rechtsgrond voor
luchtdiensten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan tot stand te brengen en om de continuïteit
van dergelijke luchtdiensten te garanderen,
VASTSTELLEND dat de bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan
gesloten bilaterale overeenkomsten met betrekking tot luchtdiensten die niet in strijd zijn met de wetgeving van de
Europese Gemeenschap, niet behoeven te worden gewijzigd of vervangen,
VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap er in het kader van deze onderhandelingen niet naar streeft het totale
volume aan luchtverkeer tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan te doen toenemen, noch om het
evenwicht tussen communautaire luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen uit de Republiek Azerbeidzjan te
wijzigen, noch om te onderhandelen over wijzigingen van de bepalingen van bestaande bilaterale luchtvaartovereenkom
sten inzake vervoerrechten,
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
Algemene bepalingen

die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een
verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvaartmaat
schappijen.

1.
In deze overeenkomst wordt onder „lidstaten” lidstaten
van de Europese Gemeenschap verstaan.

Artikel 2
Aanwijzing door een lidstaat

2.
Wanneer in de in bijlage I vermelde overeenkomsten
wordt verwezen naar onderdanen van de lidstaat die partij is
bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar
onderdanen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap.
3.
Wanneer in de in bijlage I vermelde overeenkomsten
wordt verwezen naar luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat

1.
De bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel hebben
voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage II,
onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing
van een luchtvaartmaatschappij door de desbetreffende lidstaat,
de vergunningen en machtigingen die door de Republiek Azer
beidzjan aan deze luchtvaartmaatschappij zijn toegekend en de
weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergun
ningen en machtigingen van de luchtvaartmaatschappij.
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2.
Wanneer de Republiek Azerbeidzjan een aanwijzing door
een lidstaat ontvangt, verleent zij zo spoedig mogelijk de pas
sende vergunningen en machtigingen indien:
i) de luchtvaartmaatschappij is gevestigd op het grondgebied
van de aanwijzende lidstaat overeenkomstig het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap en beschikt over
een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het Ge
meenschapsrecht;
ii) de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het
Bewijs luchtvaartexploitant (AOC) op doeltreffende en duur
zame wijze controleert of de luchtvaartmaatschappij de re
gelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duide
lijk in de aanwijzing is vermeld, en
iii) de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks of door een meerder
heidsbelang eigendom is en blijft van lidstaten en/of onder
danen van lidstaten, of van andere in bijlage III vermelde
landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen
en/of onderdanen te allen tijde zeggenschap uitoefenen
over de luchtvaartmaatschappij.
3.
De Republiek Azerbeidzjan mag de vergunningen of
machtigingen van een door een lidstaat aangewezen luchtvaart
maatschappij weigeren, intrekken, opschorten of beperken
indien:
i) de luchtvaartmaatschappij niet is gevestigd op het grond
gebied van de aanwijzende lidstaat overeenkomstig het Ver
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of niet
beschikt over een geldige exploitatievergunning overeen
komstig het Gemeenschapsrecht;
ii) de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het
Bewijs luchtvaartexploitant (AOC) niet op doeltreffende en
duurzame wijze controleert of de luchtvaartmaatschappij de
regelgeving naleeft, of de bevoegde luchtvaartautoriteit niet
duidelijk in de aanwijzing is vermeld, of
iii) de luchtvaartmaatschappij niet rechtstreeks of door een
meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onder
danen van lidstaten, en/of van andere in bijlage III vermelde
landen en/of onderdanen van die landen.
Bij de uitoefening van de rechten die haar krachtens dit lid zijn
verleend, mag de Republiek Azerbeidzjan geen onderscheid ma
ken tussen communautaire luchtvaartmaatschappijen op grond
van nationaliteit.
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tussen de lidstaat die de luchtvaartmaatschappij heeft aange
wezen en de Republiek Azerbeidzjan zowel van toepassing op
de vaststelling, toepassing of handhaving van veiligheidsnormen
door die andere lidstaat als op de exploitatievergunning van die
luchtvaartmaatschappij.
Artikel 4
Belasting op vliegtuigbrandstof
1.
De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aan
vulling op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage II,
onder d), vermelde artikelen.
2.
Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, be
letten de in bijlage II, onder d), vermelde overeenkomsten op
generlei wijze dat de lidstaten op niet-discriminerende wijze
belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of kosten in re
kening brengen voor de brandstof die op hun grondgebied
wordt geleverd voor gebruik door een vliegtuig van een aange
wezen luchtvaartmaatschappij van de Republiek Azerbeidzjan
dat een plaats op het grondgebied van die lidstaat verbindt
met een andere plaats op het grondgebied van die lidstaat of
op het grondgebied van een andere lidstaat.
3.
Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, be
letten de in bijlage II, onder d), vermelde overeenkomsten op
generlei wijze dat de Republiek Azerbeidzjan op niet-discrimi
nerende wijze belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of
kosten in rekening brengt voor de brandstof die op haar grond
gebied wordt geleverd voor gebruik door een vliegtuig van een
aangewezen luchtvaartmaatschappij van een lidstaat dat een
plaats op het grondgebied van de Republiek Azerbeidzjan ver
bindt met een andere plaats op het grondgebied van de Repu
bliek Azerbeidzjan.
Artikel 5
Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap
1.
De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aan
vulling op de in bijlage II, onder e), vermelde artikelen.
2.
De tarieven die de luchtvaartmaatschappij(en) welke door
de Republiek Azerbeidzjan is/zijn aangewezen krachtens een in
bijlage I vermelde overeenkomst die een in bijlage II, onder e),
vermelde bepaling bevat, in rekening brengt/brengen voor ver
voer dat volledig binnen de Europese Gemeenschap plaatsvindt,
vallen onder de Gemeenschapswetgeving.
Artikel 6

Artikel 3

Bijlagen bij de overeenkomst

Rechten met betrekking tot wettelijk toezicht

De bijlagen bij deze overeenkomst maken integrerend deel uit
van de overeenkomst.

1.
De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aan
vulling op de in bijlage II, onder c), vermelde artikelen.

Artikel 7
2.
Wanneer een lidstaat een luchtvaartmaatschappij heeft
aangewezen die onder het wettelijke toezicht van een andere
lidstaat staat, zijn de rechten van de Republiek Azerbeidzjan uit
hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de overeenkomst

Herziening of wijziging
De partijen kunnen deze overeenkomst op elk ogenblik met
wederzijdse instemming herzien of wijzigen.
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Artikel 8

Artikel 9

Inwerkingtreding en voorlopige toepassing

Beëindiging

1.
Deze overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen
elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat zij hun interne pro
cedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst hebben
voltooid.

1.
Wanneer een in bijlage I vermelde overeenkomst wordt
beëindigd, komen tegelijkertijd ook alle bepalingen van de on
derhavige overeenkomst die betrekking hebben op de desbetref
fende in bijlage I vermelde overeenkomst te vervallen.

2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de partijen
ermee in deze overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de
eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de
partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van
de daartoe vereiste procedures.
3.
De overeenkomsten en andere regelingen tussen lidstaten
en de Republiek Azerbeidzjan die, op de datum van de onder
tekening van deze overeenkomst, nog niet in werking zijn ge
treden en niet voorlopig worden toegepast, zijn vermeld in
bijlage I, onder b). Zodra deze overeenkomsten en regelingen
in werking treden of voorlopig worden toegepast, vallen ze
onder de onderhavige overeenkomst.

2.
Wanneer alle in bijlage I vermelde overeenkomsten wor
den beëindigd, wordt de onderhavige overeenkomst tegelijkertijd
beëindigd.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar beho
ren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Straatsburg in tweevoud, op 7 juli 2009 in de Bul
gaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de
Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de
Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese,
de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense, de Spaanse, de
Tsjechische, de Zweedse en de Azerbeidzjaanse taal.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

За правителството на Република Азербайджан
Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán
Za vládu Ázerbájdžánskou republiky
For Republikken Aserbajdsjans regering
Für die Regierung der Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
For the Government of the Republic of Azerbaijan
Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā
Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan
Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej
Pelo Governo da República do Azerbaijão
Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan
Za vládu Azerbajdžanskej republiky
Za vlado Azerbajdžanske republike
Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Azerbajdzjans regering

9.10.2009

9.10.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE I
Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze overeenkomst
a) Overeenkomsten tussen de Republiek Azerbeidzjan en lidstaten van de Europese Gemeenschap met betrekking tot
luchtdiensten die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, zijn gesloten, ondertekend en/of
voorlopig worden toegepast
— Overeenkomst tussen de regering van Oostenrijk en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot
luchtdiensten, gedaan te Wenen op 4 juli 2000, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk”
genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Bakoe op 13 april 1998, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en
België” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en daarbuiten, gedaan te Sofia op 29 juni 1995,
hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Azerbeidzjan
met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Kopenhagen op 27 april 2000, hierna de „overeenkomst tussen
Azerbeidzjan en Denemarken” genaamd, in bijlage II, laatstelijk gewijzigd bij briefwisseling van 1 maart 2004 en
17 december 2004;
— Overeenkomst tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Republiek Azerbeidzjan
met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Bakoe op 28 juli 1995, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan
en Duitsland” genoemd, in bijlage II, laatstelijk gewijzigd bij het protocol van 29 juni 1998, waarbij de over
eenkomst met betrekking tot luchtdiensten tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van
de Republiek Azerbeidzjan van 28 juli 1995 is gecorrigeerd en aangevuld;
— Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Parijs op 19 juni 1997, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en
Frankrijk” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Athene op 5-6 juni 1995, hierna de „overeenkomst tussen Azer
beidzjan en Griekenland” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Rome op 25 september 1997, hierna de „overeenkomst tussen Azer
beidzjan en Italië” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van het Groothertogdom Luxemburg en de regering van de Republiek Azer
beidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Bakoe op 3 juli 2001, hierna de „overeenkomst tussen
Azerbeidzjan en Luxemburg” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Azer
beidzjan met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Bakoe op 11 juli 1996, hierna de „overeenkomst tussen
Azerbeidzjan en Nederland” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Polen en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot civiel luchtvervoer, gedaan te Warschau op 26 augustus 1997, hierna de „overeenkomst tussen
Azerbeidzjan en Polen” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot
luchtdiensten, geparafeerd te Bakoe op 27 maart 1996, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roeme
nië” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Bakoe op 27 oktober 2000, hierna de „overeenkomst tussen Azer
beidzjan en de Slowaakse Republiek” genoemd, in bijlage II;
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— Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Spanje en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Madrid op 18 november 2004, hierna de „overeenkomst tussen
Azerbeidzjan en Spanje” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Zweden en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Kopenhagen op 27 april 2000, hierna de „overeenkomst tussen
Azerbeidzjan en Zweden” genoemd, in bijlage II, laatstelijk gewijzigd bij briefwisseling van 1 maart 2004 en
17 december 2004;
— Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Londen op 23 februari 1994, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan
en het Verenigd Koninkrijk” genoemd, in bijlage II, gewijzigd bij de uitwisseling van nota’s te Bakoe, op 20 juni en
23 december 1996, laatstelijk gewijzigd bij de intentieverklaring gedaan te Bakoe op 3-4 juli 2000.
b) Geparafeerde of ondertekende overeenkomsten en andere regelingen tussen de Republiek Azerbeidzjan en lidstaten van
de Europese Gemeenschap met betrekking tot luchtdiensten die, op de datum van ondertekening van onderhavige
overeenkomst, nog niet van kracht zijn geworden en niet voorlopig worden toegepast
— Overeenkomst met betrekking tot luchtvervoersdiensten tussen de regering van de Tsjechische Republiek en de
regering van de Republiek Azerbeidzjan, geparafeerd te Praag op 3 december 1998, hierna de „overeenkomst
tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst met betrekking tot luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Azerbeidzjan en de regering
van de Republiek Estland, geparafeerd te Tallinn op 8 november 2002, hierna de „overeenkomst tussen Azer
beidzjan en Estland” genoemd, in bijlage II;
— Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Finland en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met
betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Bakoe op 29 september 2000, hierna de „overeenkomst tussen Azer
beidzjan en Finland” genoemd, in bijlage II.
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BIJLAGE II
Lijst van de artikelen van de in bijlage I vermelde overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2
tot en met 5 van de onderhavige overeenkomst
a) Aanwijzing door een lidstaat:
— artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;
— artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;
— artikel 4, lid 3, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;
— artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië;
— artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;
— artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden;
— artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk.
b) Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen en machtigingen:
— artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;
— artikel 5, lid 1, onder d), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België;
— artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije;
— artikel 4, lid 1, onder b), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;
— artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;
— artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;
— artikel 4, lid 1, onder b), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;
— artikel 5, lid 1, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;
— artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland;
— artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;
— artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;
— artikel 4, lid 1, onder c), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;
— artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen;
— artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië;
— artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;
— artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden;
— artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk.
c) Wettelijk toezicht:
— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;
— artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België;
— artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;
— artikel 14 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;
— artikel 15 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;
— artikel 11 bis van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland;
— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;
— artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;
— artikel 13 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;
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— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;
— artikel 13 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;
— artikel 14 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden.
d) Belastingen op vliegtuigbrandstof:
— artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België;
— artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije;
— artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;
— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;
— artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;
— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland;
— artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;
— artikel 11 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;
— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland;
— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;
— artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;
— artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;
— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen;
— artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië;
— artikel 5 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Spanje;
— artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;
— artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden;
— artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk.
e) Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap:
— artikel 11 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;
— artikel 13 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België;
— artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije;
— artikel 12 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;
— artikel 13 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland;
— artikel 12 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;
— artikel 17 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland;
— artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;
— artikel 5 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen;
— artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië;
— artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;
— artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden;
— artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk.
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BIJLAGE III
Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze overeenkomst
a) De Republiek IJsland (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);
b) Het Vorstendom Liechtenstein (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);
c) Het Koninkrijk Noorwegen (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);
d) De Zwitserse Bondsstaat (in het kader van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en
de Zwitserse Bondsstaat).
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BESLUIT Nr. 1/2009 VAN DE SAMENWERKINGSRAAD EU-ZUID-AFRIKA
van 16 september 2009
over de wijziging van bijlage IV en bijlage VI bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek ZuidAfrika, anderzijds ten aanzien van bepaalde landbouwproducten
(2009/742/EG)
komend met EG-douanecode 0406 90 78), Cheddar
(overeenkomend met EG-douanecode 0406 90 21) en
smeltkaas, niet geraspt noch in poeder (overeenkomend
met EG-douanecode 0406 30), wordt de huidige ver
laging in het kader van het contingent tot 50 % MFN
die geldt bij invoer in Zuid-Afrika van producten van
oorsprong uit de Gemeenschap, veranderd in een nul
recht binnen het contingent.

DE SAMENWERKINGSRAAD EU-ZUID-AFRIKA,

Gelet op de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en sa
menwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (1), (hierna „de
overeenkomst” genoemd), op 11 oktober 1999 ondertekend in
Pretoria, en met name op artikel 106, lid 1,
(5)

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De betekenis van „gross weight” (brutogewicht) in het
kader van de tarieflijnen die in lijst 6 van bijlage IV bij
de overeenkomst zijn opgenomen onder „Fruit, nuts and
other edible parts of plants” (vruchten en andere eetbare
plantendelen), dient te worden verduidelijkt.

(2)

Bepaalde kaasbenamingen onder „Cheese and curd” (kaas
en wrongel) in bijlage IV bij de overeenkomst die geen
beschermde EU-benamingen zijn als bedoeld in Verorde
ning (EG) nr. 510/2006 (2), worden, zoals bepaald in
artikel 2, geschrapt van lijst 8 en opgenomen in lijst 7
van genoemde bijlage.

(3)

(4)

Zuid-Afrika opent bepaalde in lijst 4 van bijlage VI bij de
overeenkomst opgenomen tariefcontingenten, waaronder
dat voor „Cheese and curd”.

De Gemeenschap verleent geen uitvoerrestituties voor de
drie categorieën kaas en verleent voor andere kaaspro
ducten geen uitvoerrestituties boven de op 16 juli 2004
geldende niveaus, afhankelijk van de tenuitvoerlegging
door Zuid-Afrika van de bij invoer in Zuid-Afrika van
producten van oorsprong uit de Gemeenschap binnen
het contingent toe te passen douanerechten. Gelet op
de huidige situatie op de markt voor melk en zuivelpro
ducten worden vanaf 15 juni 2007 geen uitvoerrestituties verleend, overeenkomstig Verordening (EG) nr.
60/2007 (3),

BESLUIT:

Artikel 1
In lijst 6 van bijlage IV bij de overeenkomst wordt voor de
onder het hoofd „Fruit, nuts and other edible parts of plants”
opgenomen tarieflijnen in de rechterkolom de volgende voet
noot toegevoegd aan de afkorting „g.w.”:
„In this particular case, the term „gross weight” shall be con
sidered as the aggregate mass of the goods themselves with
the immediate packing but excluding any further
packing.”.

Voor drie in lijst 4 van bijlage VI bij de overeenkomst
opgenomen categorieën kaas, namelijk Gouda (overeen
Artikel 2

1.
In lijst 7 van bijlage IV bij de overeenkomst wordt de volgende lijst betreffende „Cheese and curd”
ingevoegd:
CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

„Cheese and curd

0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)
0406 90 13 (Emmentaler)

(1) PB L 311 van 4.12.1999, blz. 3.
(2) Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006
inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oor
sprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12).

(3) Verordening (EG) nr. 660/2007 van de Commissie van
14 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de
sector melk en zuivelproducten (PB L 155 van 15.6.2007, blz. 26).
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CN code 2007
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Notes/tariff quota/reductions

Cheese and curd

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)
0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)
0406 90 18 (fromage fribourgeois and tête de moine)
0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)
0406 90 23 (Edam)
0406 90 25 (Tilsit)
0406 90 27 (Butterkäse)
0406 90 29 (Kashkaval)
0406 90 35 (Kefalo-Tyri)
0406 90 37 (Finlandia)
0406 90 39 (Jarlsberg)
0406 90 73 (Provolone)
ex 0406 90 75 (Caciocavallo)
ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)
ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)
ex 0406 90 81 (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey,
Double Gloucester)
ex 0406 90 82 (Camembert)
ex 0406 90 84 (Brie)”.

2.
In lijst 8 van bijlage IV bij de overeenkomst wordt de lijst betreffende „Cheese and curd” vervangen
door:
CN code 2007

„0406 40 10 (Roquefort)
0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)
0406 40 50 (Gorgonzola)

Notes/tariff quota/reductions
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Notes/tariff quota/reductions

0406 90 32 (Feta)
0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)
ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)
ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)
ex 0406 90 76 (Fontina)
ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)
ex 0406 90 81 (Cantal)
0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)”.

Artikel 3
1.
In lijst 4 van bijlage VI bij de overeenkomst wordt de lijst betreffende „Cheese and curd” vervangen
door:
HS code 2007

Notes/tariff quota/reductions

„0406 10 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 10 20 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 90 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 30 00 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 40 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 40 90 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 25 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 35 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 99 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 12 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 90 22 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

(*) The annual growth factor (agf) will be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.”.
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2.
De Gemeenschap zal geen restituties verlenen bij uitvoer
naar Zuid-Afrika van Gouda, Cheddar en smeltkaas, de drie
categorieën kaasproducten van de GN-codes 0406 90 21,
0406 90 78 en 0406 30.
3.
Onverminderd aanpassingen in verband met de wissel
koers, verhoogt de Gemeenschap de restituties bij uitvoer naar
Zuid-Afrika van andere kaasproducten dan die welke in het
bovenstaande lid 2 worden bedoeld, niet tot boven de niveaus
die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1305/2004 van de
Commissie van 15 juli 2004 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten (1).
4.
Over verdere verlagingen van de douanerechten en de
uitvoerrestituties voor kaasproducten zal worden onderhandeld
overeenkomstig artikel 17 van de overeenkomst. Voor de in
artikel 17 van de overeenkomst bedoelde versnelde verlagingen
zal een verhouding van 1 tot 1,3 gelden, d.w.z. dat tegenover
een verlaging van de Zuid-Afrikaanse douanerechten met 1 EUR
een verlaging van de EG-uitvoerrestituties met 1,3 EUR staat.
5.
Uiterlijk twee maanden na de datum van ondertekening
van dit besluit gaat Zuid-Afrika over tot intrekking van de
maatregelen tegen de uitvoer van kaas uit de Gemeenschap en
tot opening van het algemene contingent voor kaas en wrongel
zoals beschreven in lid 1.

(1) PB L 244 van 16.7.2004, blz. 27.

L 265/37

6.
Uiterlijk twee maanden na de datum van ondertekening
van dit besluit maakt Zuid-Afrika in de Staatskoerant een be
richt bekend tot intrekking van de maatregelen tegen de uitvoer
van kaas uit de Gemeenschap naar Zuid-Afrika en tot opening
van het algemene contingent voor kaas en wrongel met de
betrokken wijzigingen zoals beschreven in lid 1.
Artikel 4
Beide partijen zijn overeengekomen het huidige systeem voor
het beheer van de tariefcontingenten voor kaas van de Gemeen
schap en Zuid-Afrika te vervangen door een op het beginsel
„wie het eerst komt, het eerst maalt” gebaseerd systeem dat met
ingang van 1 juli 2008 ten uitvoer moet worden gelegd.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na de ondertekening van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 16 september 2009.

Voor de Samenwerkingsraad
De voorzitters
M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 24 september 2009
houdende benoeming van een Italiaans plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s
(2009/743/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op artikel 263,
Gezien de voordracht van de Italiaanse regering,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 24 januari 2006 heeft de Raad Besluit 2006/116/EG
aangenomen 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).
In het Comité van de Regio’s is de zetel van een plaats
vervanger vrijgekomen door het verstrijken van het man
daat van de heer Flavio DELBONO,

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

BESLUIT:

Artikel 1
In het Comité van de Regio’s wordt voor de verdere duur van
de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2010, tot
plaatsvervanger benoemd:
mevrouw Maria Giuseppina MUZZARELLI, vicepresidente della
Regione Emilia Romagna.
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn aanneming.
Gedaan te Brussel, 24 september 2009.
Voor de Raad
De voorzitster
M. OLOFSSON
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 24 september 2009
houdende benoeming van een Iers lid van het Comité van de Regio’s
(2009/744/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

(2)

Op 24 januari 2006 heeft de Raad Besluit 2006/116/EG
aangenomen 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).
Een zetel van lid van het Comité van de Regio’s is vrij
gekomen door het verstrijken van het mandaat van de
heer Seamus MURRAY,

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

BESLUIT:

Artikel 1
Wordt benoemd tot lid van het Comité van de Regio’s voor de
verdere duur van de ambtstermijn, te weten tot en met
25 januari 2010:
mevrouw Fiona O’LOUGHLIN, lid van Kildare County Council.
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt
aangenomen.

Gedaan te Brussel, 24 september 2009.
Voor de Raad
De voorzitster
M. OLOFSSON
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 24 september 2009
houdende benoeming van vier Tsjechische leden en zeven Tsjechische plaatsvervangers van het
Comité van de Regio’s
(2009/745/EG)
— de heer Jiří ZIMOLA, president van de regio ZuidBohemen,

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 263,

en

Gezien de voordracht van de Tsjechische regering,

b) tot plaatsvervanger:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 24 januari 2006 heeft de Raad Besluit 2006/116/EG
aangenomen 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).
In het Comité van de Regio’s zijn vier zetels van leden
vrijgekomen door het verstrijken van de mandaten
van de heren Stanislav JURÁNEK, Josef PAVEL, Evžen
TOŠENOVSKÝ en Jan ZAHRADNÍK. Zeven zetels van
plaatsvervangers zijn vrijgekomen door het verstrijken
van de mandaten van de heren Petr BENDL, Pavel HORÁK,
Miloš VYSTRČIL, Rostislav VŠETEČKA, Jiří ŠULC, Petr
SKOKAN en Petr ZIMMERMANN,

— de heer Radko MARTÍNEK, president van de regio Pardu
bice,
— de heer Martin TESAŘÍK, president van de regio Olomouc,
— de heer David RATH, president van de regio MiddenBohemen,
— de heer Jiří BĚHOUNEK, president van de regio Vysočina,
— mevrouw Milada EMMEROVÁ, president van de regio
Pilsen,
— de heer Stanislav MIŠÁK, president of de regio Zlín,

BESLUIT:

Artikel 1
In het Comité van de Regio’s worden de volgende personen
benoemd voor de verdere duur van de lopende ambtstermijn,
dat wil zeggen tot en met 25 januari 2010:
a) tot lid:
— de heer Stanislav EICHLER, president van de regio Liberec,
— de heer Josef NOVOTNÝ, president van de regio Karlsbad,
— de heer Jaroslav PALAS, president van de regio MoraviëSilezië,

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

— de heer Lubomír FRANC, president van de regio Hradec
Králové.
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt
aangenomen.

Gedaan te Brussel, 24 september 2009.
Voor de Raad
De voorzitster
M. OLOFSSON
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III
(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG
VERKLARING VAN NEDERLAND BETREFFENDE ARTIKEL 28 VAN HET KADERBESLUIT
Overeenkomstig artikel 28, lid 2, verklaart Nederland dat in gevallen waarin het onherroepelijke vonnis
eerder dan drie jaar na de datum van inwerkingtreding van het kaderbesluit in gegeven, Nederland als
beslissingsstaat en als tenuitvoerleggingsstaat de rechtsinstrumenten inzake de overbrenging van gevonniste
personen welke vóór dit kaderbesluit van toepassing waren, zal blijven toepassen.
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 680/2009 van de Raad van 27 juli 2009 tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran
(Publicatieblad van de Europese Unie L 197 van 29 juli 2009)
Op bladzijde 17 wordt artikel 2 vervangen door:
„Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2009.”.
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