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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 763/2014 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2014
houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement
en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met betrekking tot de
technische kenmerken van voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen en instructies over de vormge
ving van het embleem van de Unie
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees
Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006,
(EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement
en de Raad (1), en met name artikel 119, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 119 van Verordening (EU) nr. 508/2014 zijn algemene regels inzake voorlichting en publiciteit vastge
steld die moeten worden toegepast op alle in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(EFMZV) gefinancierde operationele programma's en concrete acties. In bijlage V bij Verordening (EU)
nr. 508/2014 zijn nadere regels vastgesteld betreffende de op het publiek gerichte voorlichtings- en publiciteits
maatregelen en de op aanvragers en begunstigden gerichte voorlichtingsmaatregelen.

(2)

Met het oog op een geharmoniseerde visuele identiteit voor voorlichtings- en communicatiemaatregelen voor
concrete acties op het gebied van het cohesiebeleid van de Unie, met inbegrip van in het kader van het EFMZV
gefinancierde concrete acties, moeten de instructies voor het ontwerp van het embleem van de Unie en aanwij
zingen voor de standaardkleuren worden vastgesteld, alsook de technische kenmerken voor de weergave van het
embleem van de Unie en de verwijzing naar het fonds of de fondsen waaruit steun voor de concrete actie wordt
verleend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Erkenning van steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
De lidstaat of de beheersautoriteit ziet erop toe dat bij alle op de begunstigden, potentiële begunstigden en het publiek
gerichte voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen duidelijk wordt gemaakt dat voor de desbetreffende concrete actie steun
uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij is verleend door:
a) weergave van het embleem van de Unie overeenkomstig artikel 2, samen met een verwijzing naar de Europese Unie
overeenkomstig artikel 3;
b) een verwijzing naar het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, of, in geval van een uit meerdere fondsen
gefinancierde concrete actie, een verwijzing naar de Europese structuur- en investeringsfondsen, overeenkomstig
artikel 4.
(1) PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.
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Artikel 2
Het embleem van de Unie
1.

Het embleem van de Unie wordt ontworpen overeenkomstig de grafische normen in de bijlage.

2.
Op websites wordt het embleem van de Unie in kleur weergegeven. In alle andere media wordt indien mogelijk
gebruikgemaakt van kleur. Een monochrome versie mag alleen in gemotiveerde gevallen worden gebruikt.
3.
Het embleem van de Unie is steeds duidelijk zichtbaar en wordt op een prominente plaats aangebracht. De plaats
en de grootte ervan zijn passend met betrekking tot de omvang van het gebruikte materiaal of document. De minimum
hoogte van het embleem van de Unie bedraagt 1 cm. Voor kleine promotieartikelen bedraagt de minimumhoogte van
het embleem 5 mm.
4.
Wanneer het embleem van de Unie op een website wordt weergegeven, is het op het scherm van een digitaal appa
raat zichtbaar zonder dat de gebruiker naar onderen hoeft te scrollen.
5.
Indien naast het embleem van de Unie andere logo's worden afgebeeld, moet het embleem van de Unie ten minste
even groot zijn, gemeten in de hoogte of de breedte, als het grootste van de andere logo's. Het wordt aanbevolen het
EU-embleem duidelijk apart van het logo van de derde partij te plaatsen.
Artikel 3
Verwijzing naar de Europese Unie
1.
De naam „Europese Unie” wordt steeds voluit geschreven. Voor de tekst bij het embleem van de Unie mogen de
volgende lettertypes worden gebruikt: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, en Verdana. Het gebruik van
cursieve en onderstreepte varianten en andere effecten is niet toegestaan.
2.
Voor de plaatsing van de tekst ten opzichte van het embleem van de Unie gelden geen bijzondere voorschriften,
maar de tekst mag het embleem van de Unie niet overlappen.
3.
De gebruikte lettergrootte staat in verhouding tot de grootte van het embleem. De kleur van het lettertype moet
reflex blue, zwart of wit zijn, afhankelijk van de achtergrond.
Artikel 4
Verwijzing naar het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
Wanneer op een website naar het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij of de Europees structuur- en investe
ringsfondsen wordt verwezen, is die verwijzing zichtbaar op het scherm van een digitaal apparaat zonder dat de
gebruiker naar onderen hoeft te scrollen.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

16.7.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 209/3

BIJLAGE

Grafische normen voor het ontwerp van het embleem van de Unie en aanwijzingen voor de
standaardkleuren
Voor nadere informatie en richtsnoeren, zie:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf
SYMBOOLBESCHRIJVING

Tegen een azuurblauwe achtergrond vormen twaalf gouden sterren een cirkel, die de eenheid van de Europese volkeren
voorstelt. Het aantal sterren is onveranderlijk vastgesteld op twaalf, omdat dit getal het symbool is van volmaaktheid en
volledigheid.
HERALDISCHE BESCHRIJVING

Een cirkel van twaalf vijfpuntige gouden sterren, waarvan de punten elkaar niet raken, tegen een azuurblauwe achter
grond.
GEOMETRISCHE BESCHRIJVING

Het embleem heeft de vorm van een rechthoek waarvan de lange zijde gelijk is aan anderhalve keer de korte zijde. Twaalf
gouden sterren, op regelmatige afstanden geplaatst, vormen een onzichtbare cirkel waarvan het middelpunt op het snij
punt van de diagonalen van de rechthoek ligt. De straal van de cirkel is gelijk aan een derde van de korte zijde van de
rechthoek. Elk van de vijfpuntige sterren is in een onzichtbare cirkel gevat, waarvan de straal gelijk is aan 1/18e van de
korte zijde van de rechthoek. Alle sterren zijn verticaal geplaatst, d.w.z. dat één punt naar boven is gericht en de twee
onderste punten op een onzichtbare lijn rusten die loodrecht op de korte zijde van de rechthoek staat. De sterren
bevinden zich op de cirkel zoals de cijfers op de wijzerplaat van een klok. Het aantal sterren blijft onveranderlijk.
KLEURENREGEL

Het embleem is samengesteld uit de volgende kleuren:
— PANTONE REFLEX BLUE voor het oppervlak van de rechthoek;
— PANTONE YELLOW voor de sterren.
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VIERKLEURENDRUK

Bij vierkleurendruk moeten de twee standaardkleuren op basis van de vier beschikbare kleuren worden aangemaakt.
Voor het PANTONE YELLOW kan 100 % „Process Yellow” worden gebruikt.
PANTONE REFLEX BLUE wordt verkregen door 100 % „Process Cyan” te mengen met 80 % „Process Magenta”.
INTERNET
PANTONE REFLEX BLUE komt in het webpalet overeen met de kleur RGB:0/51/153 (hexadecimaal: 003399) en PANTONE
YELLOW met de kleur RGB: 255/204/0 (hexadecimaal: FFCC00).
AFDRUK IN ÉÉN KLEUR

Wanneer alleen met zwart kan worden gewerkt, worden zwarte sterren tegen een witte achtergrond in een zwart
omlijnde rechthoek gezet.

Wanneer geen geel beschikbaar is, maar wel blauw (Reflex Blue), worden de sterren in negatief wit op een achtergrond
van 100 % Reflex Blue geplaatst.

AFDRUK OP GEKLEURDE ACHTERGROND

Wanneer een gekleurde achtergrond onvermijdelijk is, moet de rechthoek met een wit kader worden omgeven waarvan
de breedte gelijk is aan 1/25e van de korte zijde van de rechthoek.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 764/2014 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2014
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomen
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verorde
ning vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomencla
tuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of
met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetge
ving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederen
verkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden
ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening
vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een
bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewet
boek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld
onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2
Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6,
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening worden gebruikt.
(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van
19.10.1992, blz. 1).
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Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter
Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een product, aangebracht als kleurloze capsules
met een vulling van geelachtig poeder, opge
maakt voor de verkoop in het klein in een
geëtiketteerd klein kunststof flesje met
schroefdop dat 60 capsules bevat. Elke capsule
bevat de volgende bestanddelen:

2106 90 92

De indeling is vastgesteld op basis van de alge
mene regels 1 en 6 voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur, aanvullende
aantekening (GN) 5 bij hoofdstuk 21 en de
bewoordingen van de GN-codes 2106,
2106 90 en 2106 90 92.

— glucosaminehydrochloride (300 mg);
— chondroïtinesulfaat;
— methylsulfonylmethaan;
— kleine hoeveelheden esters van ascorbine
zuur (vitamine C).
Volgens het etiket wordt het product aange
bracht als voedingssupplement voor menselijke
consumptie. De op het etiket aangegeven
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid betreft drie
capsules.

Gezien de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
op het etiket beschikt het product niet over
duidelijk omschreven profylactische of thera
peutische eigenschappen. Daarom kan het niet
als een geneesmiddel onder post 3004
worden ingedeeld.
Aangezien het product een bereiding voor
menselijke consumptie betreft die wordt
aangeboden in afgemeten hoeveelheden en
bedoeld is om te worden gebruikt als
voedingssupplement, voldoet het aan de
vereisten van aanvullende aantekening (GN) 5
op hoofdstuk 21.
Het product moet daarom worden ingedeeld
onder post 2106 als product voor menselijke
consumptie, elders genoemd noch elders
onder begrepen.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 765/2014 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2014
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomen
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verorde
ning vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomencla
tuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of
met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetge
ving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederen
verkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden
ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening
vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een
bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewet
boek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld
onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2
Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6,
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening worden gebruikt.
(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van
19.10.1992, blz. 1).

L 209/8

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

16.7.2014

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter
Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een mengsel van ingevroren vruchten
bestaande uit (in gewichtspercenten):

0811 10 90

De indeling is vastgesteld op basis van de alge
mene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie
van de gecombineerde nomenclatuur en de
bewoordingen van de GN-codes 0811,
0811 10 en 0811 10 90.

aardbeien

55

bananen

20

ananas

15

bosbessen

10

Het product wordt aangeboden in zakjes met
de ingevroren vruchten in stukken, klaar om te
worden fijngemaakt met een blender.

Het product is een mengsel van diverse inge
vroren vruchten. Het ontleent zijn wezenlijke
karakter aan de aardbeien aangezien deze het
grootste gedeelte van het product uitmaken.
Het product moet daarom worden ingedeeld
onder GN-code 0811 10 90 als aardbeien.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 766/2014 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2014
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomen
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verorde
ning vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomencla
tuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of
met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetge
ving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederen
verkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden
ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-codes om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening
vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een
bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewet
boek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld
onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-codes.

Artikel 2
Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6,
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening worden gebruikt.
(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van
19.10.1992, blz. 1).
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Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Een product, aangeboden in vloeibare vorm
en opgemaakt voor de verkoop in het klein
in flessen met een inhoud van 200 ml,
500 ml of 1 000 ml.

3307 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de alge
mene regels 1 en 6 voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur, aantekening
2 op afdeling VI, aantekening 3 op hoofd
stuk 33 en de bewoordingen van de GN-codes
3307 en 3307 90 00.

Het product bestaat uit:
— natriumchloride (0,9 %),

Aangezien het product is opgemaakt in
verpakkingen voor de verkoop in het klein en
geschikt is voor gebruik als cosmetisch
product of toiletartikel, wordt het aangemerkt
als een cosmetisch product of toiletartikel.
Indeling onder hoofdstuk 25 of hoofdstuk 30
is derhalve uitgesloten (zie aantekening 2 d)
op hoofdstuk 25 en aantekening 1 e) op
hoofdstuk 30).

— steriel water.
Iedere fles is voorzien van een ergonomisch
gevormde oogschaal en een stofkap en is
bestemd voor eenmalig gebruik.
Volgens het etiket wordt het product
gebruikt om in noodgevallen de ogen te
spoelen en zo vreemde deeltjes en chemi
sche stoffen te verwijderen.

2. Een product, aangeboden in vloeibare vorm
en opgemaakt voor de verkoop in het klein
in flessen met een inhoud van 200 ml of
1 000 ml.
Het product bestaat uit:
— dinatriumfosfaat (1-5 %),
— kaliumfosfaat (1 %),
— steriel water.
Iedere fles is voorzien van een ergonomisch
gevormde oogschaal en een stofkap en is
bestemd voor eenmalig gebruik.
Volgens het etiket wordt het product
gebruikt om in noodgevallen de ogen te
spoelen en zo zuren en basen in de ogen te
neutraliseren.

Het product moet daarom worden ingedeeld
onder post 3307 als andere toiletartikelen en
cosmetische producten, elders genoemd noch
elders onder begrepen.
3307 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de alge
mene regels 1 en 6 voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur, aantekening
2 op afdeling VI, aantekening 3 op hoofd
stuk 33 en de bewoordingen van de GN-codes
3307 en 3307 90 00.
Aangezien het product geen geïsoleerde
chemisch welbepaalde verbinding is, is inde
ling onder post 2835 als fosfaten uitgesloten
(zie aantekening 1 op hoofdstuk 28).
Aangezien het product is opgemaakt in
verpakkingen voor de verkoop in het klein en
geschikt is voor gebruik als cosmetisch
product of toiletartikel, wordt het aangemerkt
als een cosmetisch product of toiletartikel.
Indeling onder hoofdstuk 30 is derhalve uitge
sloten (zie aantekening 1 e) op hoofdstuk 30).
Het product moet daarom worden ingedeeld
onder post 3307 als andere toiletartikelen en
cosmetische producten, elders genoemd noch
elders onder begrepen.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 767/2014 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2014
tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomen
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verorde
ning vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomencla
tuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of
met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetge
ving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederen
verkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden
ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening
vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een
bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewet
boek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld
onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2
Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6,
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze
verordening worden gebruikt.
(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van
19.10.1992, blz. 1).
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Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter
Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Omschrijving

Indeling
(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een product bestaande uit een blok voorge
kookte noedels (ongeveer 65 g), een zakje
kruiden (ongeveer 3,4 g), een zakje spijsolie
(ongeveer 2 g) en een zakje gedroogde
groenten (ongeveer 0,8 g).

1902 30 10

De indeling is vastgesteld op basis van de alge
mene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie
van de gecombineerde nomenclatuur en de
bewoordingen van de GN-codes 1902,
1902 30 en 1902 30 10.

Het product wordt aangeboden als een stel of
assortiment (alles samen verpakt) opgemaakt
voor de verkoop in het klein voor de bereiding
van een noedelgerecht.
Volgens de op de verpakking gedrukte aanwij
zingen dient vóór de consumptie kokend water
te worden toegevoegd.

Het product is een stel of assortiment voor de
verkoop in het klein in de zin van de alge
mene regel 3 b) voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur. Het product
ontleent zijn wezenlijke karakter aan de
noedels aangezien deze het grootste gedeelte
van het product vormen. Indeling van het
product onder post 2104 als preparaten voor
soep of voor bouillon of voor bereide soep of
bouillon is daarom uitgesloten.
Het product moet daarom worden ingedeeld
onder post 1902 als deegwaren, ook indien
gekookt of gevuld dan wel op andere wijze
bereid.
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VERORDENING (EU) Nr. 768/2014 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2014
tot vaststelling van een verbod op de visserij op beryciden in de uniale wateren en internationale
wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name
artikel 36, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EU) nr. 1262/2012 van de Raad (2) zijn quota voor 2014 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verorde
ning vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn gere
gistreerd, het betrokken, voor 2014 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het opgebruiken van het quotum
Het quotum dat voor 2014 aan de in de bijlage bij deze verordening bedoelde lidstaat is toegewezen voor de visserij op
het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt
beschouwd.

Artikel 2
Verbodsbepalingen
De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage
genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na
die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te
verplaatsen, over te laden of aan te landen.
(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
(2) Verordening (EU) nr. 1262/2012 van de Raad van 20 december 2012 tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de vangstmogelijkheden
voor EU-vaartuigen voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (PB L 356 van 22.12.2012, blz. 22).

16.7.2014

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 209/15

Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Lowri EVANS

Directeur-generaal Maritieme Zaken en Visserij

BIJLAGE

Nr.

08/DSS

Lidstaat

Spanje

Bestand

ALF/3X14-

Soort

Beryciden (Beryx spp.)

Gebied

Uniale en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

Datum van sluiting

17.5.2014
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VERORDENING (EU) Nr. 769/2014 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2014
tot vaststelling van een verbod op de visserij op koolvis in gebied VI; uniale en internationale
wateren van Vb, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name
artikel 36, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad (2) zijn quota voor 2014 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verorde
ning vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn gere
gistreerd, het betrokken, voor 2014 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het opgebruiken van het quotum
Het quotum dat voor 2014 aan de in de bijlage bij deze verordening bedoelde lidstaat is toegewezen voor de visserij op
het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt
beschouwd.
Artikel 2
Verbodsbepalingen
De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage
genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na
die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te
verplaatsen, over te laden of aan te landen.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Lowri EVANS

Directeur-generaal Maritieme Zaken en Visserij

(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
(2) Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige
visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de
Unie van toepassing zijn (PB L 24 van 28.1.2014, blz. 1).
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BIJLAGE

Nr.

09/TQ43

Lidstaat

Spanje

Bestand

POK/56-14

Soort

Koolvis (Pollachius virens)

Gebied

VI; uniale en internationale wateren van Vb, XII en XIV

Datum van sluiting

23.6.2014
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VERORDENING (EU) Nr. 770/2014 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2014
tot vaststelling van een verbod op de visserij op grote zilvervis in de uniale wateren van III en IV
door vaartuigen die de vlag van Ierland voeren
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name
artikel 36, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad (2) zijn quota voor 2014 vastgesteld.

(2)

Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat, gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze verorde
ning vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar zijn gere
gistreerd, het betrokken, voor 2014 toegewezen quotum is opgebruikt.

(3)

Daarom moet de visserij op dat bestand worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het opgebruiken van het quotum
Het quotum dat voor 2014 aan de in de bijlage bij deze verordening bedoelde lidstaat is toegewezen voor de visserij op
het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in die bijlage opgenomen datum als opgebruikt
beschouwd.
Artikel 2
Verbodsbepalingen
De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage
genoemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na
die datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te
verplaatsen, over te laden of aan te landen.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Lowri EVANS

Directeur-generaal Maritieme Zaken en Visserij

(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
(2) Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige
visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de
Unie van toepassing zijn (PB L 24 van 28.1.2014, blz. 1).
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BIJLAGE

Nr.

10/TQ43

Lidstaat

Ierland

Bestand

ARU/34-C

Soort

Grote zilvervis (Argentina silus)

Gebied

Uniale wateren van III en IV

Datum van sluiting

25.6.2014
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 771/2014 VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 2014
tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees
Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij betreffende het
model voor operationele programma's, de structuur van de plannen voor de compensatie van de
extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van
bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden, het model voor de indie
ning van financiële gegevens, de inhoud van de ex-ante-evaluatieverslagen en de minimumeisen
voor het in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in te dienen
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees
Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG)
nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1),
met name artikel 18, lid 3, artikel 72, lid 3, artikel 98, lid 2, en artikel 115, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Verordening (EU) nr. 508/2014, is het nood
zakelijk om bepalingen vast te stellen waarin het volgende wordt beschreven:
— het model voor de presentatie van operationele programma's die betrekking hebben op maatregelen die
moeten worden medegefinancierd via het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV);
— de structuur van de plannen voor de compensatie van extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen,
het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere
gebieden als bedoeld in artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
(„compensatieplannen”);
— het model voor de indiening door de lidstaten van financiële gegevens met betrekking tot de raming van het
bedrag waarvoor zij verwachten betalingsaanvragen te zullen indienen;
— de elementen die moeten worden opgenomen in de verslagen van de ex-ante-evaluaties van de operationele
programma's, en
— de minimumeisen voor plannen met betrekking tot de evaluatie van operationele programma's tijdens de
programmeringsperiode.

(2)

Deze bepalingen zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien ze betrekking hebben op verschillende aspecten van
de inhoud en de presentatie van de operationele programma's en compensatieplannen die de lidstaten in het
kader van het EFMZV moeten indienen. Om de nodige samenhang tussen deze bepalingen, die tegelijkertijd in
werking moeten treden, te waarborgen en om ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk door de managementautoriteit
kunnen worden toegepast, is het wenselijk om de bepalingen in deze verordening op te nemen.

(3)

Het model voor de operationele programma's moet tot een geharmoniseerde presentatie van gegevens in elk deel
van het operationele programma leiden. Dit is nodig om te waarborgen dat de gegevens consistent en vergelijk
baar zijn en waar nodig kunnen worden geaggregeerd.

(4)

Het model voor de operationele programma's vormt de basis voor de ontwikkeling van het systeem voor elektro
nische gegevensuitwisseling als bedoeld in artikel 74, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees
Parlement en de Raad (2) wat betreft operationele programma's. Derhalve moet in dat model worden vastgelegd
hoe gegevens over operationele programma's in het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling moeten
worden ingevoerd. Dit mag echter geen gevolgen hebben voor de uiteindelijke presentatie van operationele
programma's, met inbegrip van de opmaak van tekst en tabellen, aangezien het systeem voor elektronische gege
vensuitwisseling het mogelijk moet maken de in dit systeem ingevoerde gegevens op verschillende manieren te
structureren en te presenteren.

(1) PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.
(2) Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepa
lingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouw
fonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).
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(5)

Het model voor de presentatie van operationele programma's moet een weerspiegeling zijn van de inhoud van
het operationele programma zoals beschreven in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en artikel 27 van
Verordening (EU) nr. 1303/2013. Om consistente voorwaarden voor de invoer van gegevens te waarborgen,
moeten in het model de technische specificaties van elk veld in het systeem voor elektronische gegevensuitwisse
ling worden vastgelegd. In het model moet de mogelijkheid worden geboden om naast de gestructureerde gege
vens ook ongestructureerde informatie te verstrekken in de vorm van verplichte of niet-verplichte bijlagen. Het is
niet noodzakelijk om voor dergelijke bijlagen technische specificaties vast te stellen.

(6)

Op grond van artikel 72 van Verordening (EU) nr. 508/2014 moeten de lidstaten bij de Commissie een plan
indienen voor de compensatie van extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwer
king en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden als bedoeld in
artikel 349 VWEU.

(7)

Krachtens artikel 73 van Verordening (EU) nr. 508/2014 dienen deze compensatieplannen ook informatie te
bevatten over staatssteun die de lidstaten in de vorm van aanvullende financiering voor de uitvoering van de
compensatieplannen hebben verleend.

(8)

De structuur van het compensatieplan moet zorgen voor consistente en hoogwaardige informatie, een minimum
niveau aan details en een gestandaardiseerd format. Ook moet de structuur het mogelijk maken om de betrokken
regio's en de uitvoeringsjaren met elkaar te vergelijken.

(9)

In de structuur van het compensatieplan moet de verdeling per ultraperifeer gebied van de lijst van subsidiabele
visserij- en aquacultuurproducten en het soort marktdeelnemers als bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU)
nr. 508/2014 zijn opgenomen.

(10)

Ook moet in de structuur van het compensatieplan de overeenkomstig artikel 71 van Verordening (EU)
nr. 508/2014 berekende hoogte van de compensatie worden opgenomen.

(11)

Op grond van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 508/2014 dienen de lidstaten de Commissie een raming te
zenden van het bedrag waarvoor zij verwachten betalingsaanvragen te zullen indienen voor het lopende en voor
het volgende begrotingsjaar.

(12)

Het model dat de lidstaten moeten gebruiken voor de indiening van die raming moet waarborgen dat de
Commissie tijdig over uniforme informatie beschikt, zodat de financiële belangen van de Unie kunnen worden
beschermd, de middelen voor een doelmatige uitvoering van het programma kunnen worden verschaft en het
financieel beheer wordt vergemakkelijkt.

(13)

Krachtens artikel 55 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 dienen de lidstaten ex-ante-evaluaties uit te voeren om
de kwaliteit van het ontwerp van elk programma te verbeteren. Op grond van artikel 55, lid 2, van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 moeten die ex-ante-evaluaties tegelijkertijd met het programma, en vergezeld van een samen
vatting, bij de Commissie worden ingediend. De elementen die krachtens artikel 115, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 508/2014 in de ex-ante-evaluatieverslagen moeten worden opgenomen, moeten bijdragen tot de harmonisatie
van de gegevens, zodat de Commissie op het niveau van de Unie een samenvatting van de ex-ante-evaluaties kan
opstellen overeenkomstig artikel 118 van Verordening (EU) nr. 508/2014.

(14)

Krachtens artikel 56 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 dient de managementautoriteit tijdens de programme
ringsperiode een evaluatieplan op te stellen voor het operationele programma. Op grond van artikel 18, lid 1,
onder j), van Verordening (EU) nr. 508/2014 moet het evaluatieplan in de operationele programma's worden
opgenomen. De minimumeisen voor het evaluatieplan moeten de Commissie in staat stellen om te controleren of
de in het plan voorziene evaluatieactiviteiten en -middelen realistisch zijn en de lidstaten in staat stellen om te
voldoen aan de evaluatievereisten die in artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 56, leden 2 en 3, van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 zijn opgenomen.

(15)

Om een snelle toepassing van de in deze verordening bepaalde maatregelen mogelijk te maken, moet deze veror
dening in werking treden op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(16)

De in deze verordening bepaalde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Presentatie van de inhoud van operationele programma's
De inhoud van het operationele programma zoals beschreven in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 508/2014 wordt
gepresenteerd overeenkomstig het model in bijlage I bij deze verordening.
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Artikel 2
Structuur van het compensatieplan voor de ultraperifere gebieden
De structuur van het compensatieplan voor de ultraperifere gebieden als bedoeld in artikel 72 van Verordening (EU)
nr. 508/2014 is vastgesteld in bijlage II bij deze verordening.
Artikel 3
Model voor de indiening van financiële gegevens
Voor het indienen van financiële gegevens bij de Commissie uit hoofde van artikel 98 van Verordening (EU)
nr. 508/2014 maken de lidstaten gebruik van het model in bijlage III bij deze verordening.
Artikel 4
Inhoud van de ex-ante-evaluatie
De ex-ante-evaluatie als bedoeld in artikel 55 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt bij het operationele
programma gevoegd in de vorm van een verslag dat de volgende elementen bevat:
a) een samenvatting in het Engels;
b) een samenvatting in de taal of talen van de betrokken lidstaat;
c) de in bijlage IV bij deze verordening vermelde specifieke elementen.
Artikel 5
Minimumeisen voor het evaluatieplan
De minimumeisen voor het evaluatieplan als bedoeld in artikel 56 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 worden
beschreven in punt 10 van bijlage I bij deze verordening.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 juli 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE I

Model voor operationele programma's (OP's) in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme
Zaken en Visserij (EFMZV)

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S"> (1)

Titel

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versie

<0.3 type="N" input="G">

Eerste jaar

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Laatste jaar

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Subsidiabel vanaf

<0.6 type="D" input="G">

Subsidiabel tot en met

<0.7 type="D" input="G">

EG-besluit nr.

<0.8 type="S" input="G">

EG-besluit datum

<0.9 type="D" input="G">

(1) Legenda voor de aanduidingen van de velden:
type: N = Nummer, D = Datum, S = String, C = Checkbox, P = Percentage, B = Boolean
input: M = Manueel, S = Selectie, G = Gegenereerd door systeem
„maxlength” = Maximum aantal karakters inclusief spaties

1.

VOORBEREIDING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA EN BETROKKENHEID VAN DE PARTNERS

1.1.

Voorbereiding van het operationele programma en betrokkenheid van de partners (overeenkomstig
artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014)
<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.

Uitkomst van de ex-ante-evaluatie (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), ii), van Verordening (EU)
nr. 508/2014)

1.2.1. Beschrijving van het ex-ante-evaluatieproces
<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2. Overzicht van de aanbevelingen van de ex-ante-evaluatoren en korte beschrijving van de wijze waarop hieraan gevolg is
gegeven
Onderwerp [Vooraf vastgelegd
door de COM]

Aanbeveling

Op welke wijze is gevolg gegeven aan de
aanbeveling, of waarom is deze niet
meegenomen?

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S"
maxlength="1000"
input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…

…

…

…

…

…
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2.

SWOT EN OMSCHRIJVING VAN BEHOEFTEN (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18, LID 1, VAN VERORDENING (EU)
Nr. 508/2014)

2.1.

SWOT-analyse en omschrijving van behoeften
Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV
Unieprioriteit EFMZV

Titel Unieprioriteit EFMZV <2.1 type="S" input="S">]

Sterke punten

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Zwakke punten

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kansen

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Bedreigingen

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Omschrijving behoeften op basis van de
SWOT-analyse

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Samenhang SWOT-analyse met nationaal strate
gisch meerjarenplan voor de aquacultuur (*)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Samenhang SWOT-analyse met voortgang inzake
het bereiken van een goede milieutoestand door
de ontwikkeling en uitvoering van de kaderricht
lijn mariene strategie

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Specifieke behoeften op het gebied van werkgele
genheid, milieu, matiging van en aanpassing aan
de klimaatverandering en bevordering van inno
vatie

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

(*) Van toepassing op Unieprioriteit nummer 2.

2.2.

Contextindicatoren uitgangssituatie
Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV
Unieprioriteit
EFMZV

Titel van Unieprioriteit EFMZV <2.2 type="S" input="S">
Bron van
informatie

Opmerkingen/
Motivering

Contextindicator
uitgangssituatie

Uitgangsjaar

Waarde

Meeteenheid

<2.2 type="S"
input="S">

<2.2 type="N"
input="S">

<2.2 type="N"
input="M">

<2.2 type="S"
input="G">

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

<2.2 type="S"
<2.2 type="S"
maxlength="1000" maxlength="1000"
input="M">
input="M">

3.

BESCHRIJVING VAN DE STRATEGIE VOOR DE BIJDRAGE VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA AAN SLIMME, DUUR
ZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 27 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013)

3.1.

Beschrijving van de strategie
<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">
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Specifieke doelstellingen en resultaatindicatoren
Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV
Unieprioriteit

Titel van de Unieprioriteit<3.2 type="S" input="S">

Specifieke doelstelling

Titel van de specifieke doelstelling <3.2 type="S" input="S">

Resultaatindicator, d.w.z. doel
stelling die de lidstaat nastreeft
met de steun uit het EFMZV

3.3.

Titel en meeteenheid resul
taatindicator

Streefwaarde voor 2023

Meeteenheid

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N"
input="M">

<3.2 type="S" input="G">

…

…

…

Relevante maatregelen en outputindicatoren
Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV
Unieprioriteit
Specifieke doel
stelling

Titel van de specifieke doelstelling <3.3 type="S" input="G">

Outputindicatoren per maatregel

Thematische
doelstelling
waaraan de
gekozen
maatregel
bijdraagt

<3.3
type="S"
input="G">

Moet de indi
cator worden
opgenomen
in het presta
tiekader

Titel en meet
eenheid van
outputindi
cator

Streefwaarde
voor 2023

Meeteenheid

Motivering voor de
combinatie van de
EFMZV-maatregelen
(op basis van de exante-evaluatie en de
SWOT-analyse)

<3.3 type="S"
input="S">

<3.3
type="B"
input="S">

<3.3
type="S"
input="S">

<3.3
type="N"
input="M">

<3.3
type="S"
input="G">

<3.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M">

<3.3 type="S"
input="S">

<3.3
type="B"
input="S">

<3.3
type="S"
input="S">

<3.3
type="N"
input="M">]

<3.3
type="S"
input="G">

<3.3
type="S"
input="G">

…

…

…

…

…

…

Titel van de
gekozen relevante
maatregel

3.4.

Titel van de Unieprioriteit<3.3 type="S" input="G">

Beschrijving van de complementariteit van het programma met andere ESI-fondsen

3.4.1. Regelingen inzake complementariteit en coördinatie met andere ESI-fondsen en andere relevante financieringsinstrumenten
van de Unie en de lidstaten
<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2. Belangrijkste geplande acties om de administratieve lasten terug te dringen
<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
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Informatie over de macroregionale of zeegebiedstrategieën (indien van toepassing)
<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.

VEREISTEN BETREFFENDE SPECIFIEKE EFMZV-MAATREGELEN

4.1.

Beschrijving van de specifieke behoeften van Natura 2000-gebieden en de bijdrage van het programma
aan de totstandbrenging van een samenhangend netwerk van gebieden voor het herstel van visbestanden
als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1)
<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.

Beschrijving van het actieplan voor de ontwikkeling, het concurrentievermogen en de duurzaamheid
van de kleinschalige kustvisserij (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder i), van Verordening (EU)
nr. 508/2014)
<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.

Beschrijving van de methode voor de berekening van vereenvoudigde kosten, overeenkomstig artikel 67,
lid 1, onder b) tot en met d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (2)
<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.

Beschrijving van de methode voor de berekening van extra kosten of gederfde inkomsten, overeenkom
stig artikel 96 van Verordening (EU) nr. 508/2014
<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.

Beschrijving van de methode voor de berekening van compensatie overeenkomstig relevante criteria
voor elk van de in artikel 40, lid 1, en de artikelen 53, 54, 55 en 67 van Verordening (EU) nr. 508/2014
bedoelde activiteiten
<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.

Wat betreft de maatregelen voor definitieve beëindiging van visserijactiviteiten in het kader van
artikel 34 van Verordening (EU) nr. 508/2014 omvat de beschrijving van de strategie de streefcijfers en
de te nemen maatregelen voor de vermindering van de vangstcapaciteit overeenkomstig artikel 22 van
Verordening (EU) nr. 1380/2013. Er wordt tevens een beschrijving opgenomen van de berekeningsme
thode voor de op grond van de artikelen 33 en 34 van Verordening (EU) nr. 508/2014 te verlenen
compensatie
<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.

Onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden en milieuongevallen (overeenkomstig
artikel 35 van Verordening (EU) nr. 508/2014)
<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.

Beschrijving van het gebruik van technische bijstand (overeenkomstig artikel 78 van Verordening (EU)
nr. 508/2014)

4.8.1. Technische bijstand op initiatief van de lidstaat
<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">
(1) Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserij
beleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen
(EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).
(2) Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepa
lingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouw
fonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en
visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).
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4.8.2. Het opzetten van nationale netwerken
<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.

SPECIFIEKE INFORMATIE OVER GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE ONTWIKKELING

5.1.

Informatie over de tenuitvoerlegging van vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkeling
(CLLD)
De informatie moet zijn toegespitst op de rol van CLLD in het EFMZV-OP, in overeenstemming met de informatie in de
partnerschapsovereenkomst en zonder de reeds daarin opgenomen informatie te dupliceren.

5.1.1. Een beschrijving van de strategie voor CLLD (overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) nr. 508/2014)
<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">
5.1.2. Een lijst van de criteria die worden toegepast voor de selectie van de visserijgebieden (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder g),
van Verordening (EU) nr. 508/2014)
<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.3. Een lijst van de criteria voor de selectie van vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkelingsstrategieën (overeenkom
stig artikel 18, lid 1, onder h), van Verordening (EU) nr. 508/2014)
<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.4. Een duidelijke beschrijving van de taken van, respectievelijk, de plaatselijke actiegroep visserij (FLAG), de managementautori
teit of de aangewezen instantie voor alle aan de strategie gerelateerde uitvoeringstaken (overeenkomstig artikel 18, lid 1,
onder m), ii), van Verordening (EU) nr. 508/2014)
<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.5. Informatie over voorschotten aan plaatselijke actiegroepen visserij (overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 508/2014)
Voor de sectie over nationale netwerken: zie punt 4.8.2 (technische bijstand)
<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">
5.2.

Informatie over geïntegreerde territoriale investeringen (ITI's) (overeenkomstig artikel 36 van Verorde
ning (EU) nr. 1303/2013)
Gelieve onderstaande tabel in te vullen wanneer een uit de structuurfondsen gefinancierde geïntegreerde territoriale investering
wordt aangevuld met financiële steun uit het EFMZV:
Betreft de volgende EFMZV-maatregelen [aankruisen in de
lijst]

Indicatieve financiële toewijzing uit EFMZV, in euro

<5.2 type="S" input="S">
<5.2 type="S" input="S">
…

<5.2 type="N" input="M">

IS VOLDAAN AAN DE EX-ANTEVOORWAARDEN? (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 55 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013)

6.1.

Beschrijving van de van toepassing zijnde ex-antevoorwaarden en beoordeling of hieraan is voldaan
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6.

6.1.1. Tabel: Van toepassing zijnde EFMZV-specifieke ex-antevoorwaarden en beoordeling of hieraan is voldaan

<6.1 type="S"
input="S">

<6.1 type="S"
input="S">

<6.1 type="B"
input="S">

…

…
…

…

<6.1 type="S"
maxlength="500"
input="S">

Is aan de criteria
voldaan?
(Ja/Neen)

<6.1 type="B"
input="S">

Verwijzingen
(naar strategieën, rechtshande
lingen of andere ter zake relevante
documenten, inclusief de desbetref
fende afdelingen, artikelen of
leden, met links naar websites of
toegang tot de volledige tekst)

<6.1 type="S"
maxlength="1000" input="M">
Criterium 1

<6.1 type="S" maxlength="500"
input="M">

<6.1 type="S"
maxlength="1000" input="M">
Criterium 2

<6.1 type="S" maxlength="500"
input="M">

…

…

…

…

…

…
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Criteria

Zelfbeoordeling met toelichting op
het al dan niet voldaan zijn aan elk
van de criteria van de van
toepassing zijnde exantevoorwaarden

NL

Ex-antevoorwaarde
(EAC)

Unieprioriteit of
prioriteiten waarvoor
de van toepassing
zijnde voorwaarde
geldt

Is aan de van toepas
sing zijnde voor
waarde voldaan?
JA
/
NEEN
/
GEDEELTELIJK
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6.1.2. Tabel: Van toepassing zijnde algemene ex-antevoorwaarden en beoordeling of hieraan is voldaan
<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.

Beschrijving van te ondernemen acties, de verantwoordelijke instanties en het tijdschema voor de tenuit
voerlegging

6.2.1. Tabel: Voorgenomen acties om te voldoen aan de EFMZV-specifieke ex-antevoorwaarden
Criteria waaraan niet
is voldaan

Ex-antevoorwaarde

<6.2 type="S"
input="S">

…

Uiterste termijn
(datum)

Te nemen acties

Verantwoordelijke
instanties

<6.2 type="S"
input="S">

<6.2 type="S"
maxlength="1000"
input="M">
Actie 1

<6.2 type="D"
input="M">

<6.2 type="S"
maxlength="500"
input="M">
Instantie x

…

…

…

…

…

…

…

…

6.2.2. Tabel: Voorgenomen acties om te voldoen aan de algemene ex-antevoorwaarden
<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.

BESCHRIJVING VAN HET PRESTATIEKADER (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 EN BIJLAGE II VAN VERORDENING (EU)
Nr. 1303/2013)

7.1.

Tabel: Prestatiekader
Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV

Unieprioriteit
Indicator en meeteenheid, indien van toepassing
[Outputindicatoren zoals eerder in sectie 3.3
aangegeven in lijst van in prestatiekader op te
nemen Unie-prioriteiten]

Mijlpaal voor 2018

Doelstellingen voor 2023
[automatisch gegenereerd uit het
hoofdstuk van het OP betreffende
de strategie van het OP]

Financiële indicator

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">
Outputindicator 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">
Outputindicator 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

…

…

…
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Tabel: motivering om gekozen outputindicatoren op te nemen in het prestatiekader
Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV
Unieprioriteit

Reden om gekozen outputindicatoren op te nemen in het presta
tiekader (1), met inbegrip van een toelichting op het aandeel van
de toegewezen financiële middelen dat is uitgetrokken voor de
activiteiten die tot de betreffende output zullen leiden, alsmede
op de methode die is gehanteerd voor de berekening van dit
aandeel, dat groter moet zijn dan 50 % van de voor de prioriteit
toegewezen financiële middelen

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Voor de raming van de waarde van mijlpalen en doelstellingen
gebruikte gegevens of bewijsmateriaal, en gehanteerde bereke
ningsmethode (zoals kosten per eenheid, benchmarks, standaardof eerder uitvoeringsniveau, deskundig advies, conclusies uit exante-evaluatie)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informatie over de wijze waarop de methoden en mechanismen
ter waarborging van de samenhang in het functioneren van het
prestatiekader zijn toegepast in overeenstemming met de bepa
lingen van de partnerschapsovereenkomst

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

(1) De outputindicatoren worden bepaald door de gekozen maatregelen, maar de keuze voor de in het prestatiekader gebruikte
subset van outputindicatoren dient te worden gemotiveerd.
8.

FINANCIERINGSPLAN (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 20 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013 EN DE UITVOERINGS
HANDELING VAN DE COMMISSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 16, LID 2, VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014)

8.1.

Totaal geplande EFMZV-bijdrage, per jaar, in euro
Jaar

Toewijzing EFMZV, algemeen (1)

EFMZV-prestatiereserve

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Totaal

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

(1) Toewijzing EFMZV, algemeen = Totale toewijzing Unie min toewijzing aan prestatiereserve.

EFMZV-bijdrage en medefinancieringspercentage voor de Unieprioriteiten, technische bijstand en andere steun (in euro)
Algemene toewijzing (totale
financiering min
prestatiereserve)
EFMZV-steun

Bijdrage
lidstaat

EFMZVprestatierese
rve

Bijdrage
lidstaat (1)

a

b

c = a/(a + b)
× 100

d=a–f

e=b–g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

Artikel 33, artikel 34 en artikel 41, lid 2
(artikel 13, lid 2, van de EFMZV-verorde
ning)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

50 %

<8.2
type="N"
input="M">

Financiële toewijzing voor het overige
deel van Unie- prioriteit 1 (artikel 13,
lid 2, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

max. 75 %,
min. 20 %

<8.2
type="N"
input="M">

2. Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronneneffi
ciënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde
aquacultuur (artikel 13, lid 2, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

max. 75 %,
min. 20 %

<8.2
type="N"
input="M">

3. Bevordering van de verbetering en beschikbaarstelling van
wetenschappelijke kennis en de verbete
de tenuitvoerleg
ging van het GVB ring van de verzameling en het beheer
van gegevens (artikel 13, lid 4, van de
EFMZV-verordening)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

80 %

<8.2
type="N"
input="M">

het bieden van ondersteuning voor
monitoring, controle en handhaving, en
daardoor de institutionele capaciteit en
de efficiëntie van overheidsdiensten
versterken, zonder de administratieve
lasten te vergroten (artikel 76, lid 2,
onder a) tot en met d), en f) tot en met
l)) (artikel 13, lid 3, van de EFMZV-veror
dening)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

90 %

<8.2
type="N"
input="M">

het bieden van ondersteuning voor
monitoring, controle en handhaving, en
daardoor de institutionele capaciteit en
de efficiëntie van overheidsdiensten
versterken, zonder de administratieve
lasten te vergroten (artikel 76, lid 2,
onder e)) (artikel 13, lid 3, van de
EFMZV-verordening)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

70 %

<8.2
type="N"
input="M">

Unieprioriteiten

1. Bevordering van
een ecologisch
duurzame, hulp
bronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en
op kennis geba
seerde visserij

Maatregel(en) in het kader van de
Unieprioriteit
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EFMZV-bijdrage
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Omvang
prestatiereserve als
percentage
van totale
Uniesteun

Totale steun
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8.2.

Bijdrage lidstaat
(inclusief presta
tiereserve)

Medefinanci
eringspercen
tage EFMZV

EFMZV-steun

Bijdrage
lidstaat

EFMZVprestatierese
rve

Bijdrage
lidstaat (1)

a

b

c = a/(a + b)
× 100

d=a–f

e=b–g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

4. Verbeteren van de werkgelegenheid en de territoriale cohesie
(artikel 13, lid 2,) van EFMZV)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

max. 85 %,
min. 20 %

5. Bevorderen
van Opslagsteun (artikel 67) (artikel 13, lid 6,
van de EFMZV-verordening)
verwerking en
afzet
Compensatie voor ultraperifere gebieden
(artikel 70) (artikel 13, lid 5, van de
EFMZV-verordening)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

100 %

0

0

0

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

100 %

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

max. 75 %,
min. 20 %

<8.2
type="N"
input="M">

6. Bevorderen van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem
beleid (artikel 13, lid 7, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

max. 75 %,
min. 20 %

<8.2
type="N"
input="M">

Technische steun (artikel 13, lid 2, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N"
input="M">

<8.2 type="N"
input="M">

max. 75 %,
min. 20 %

0

0

0

Totaal [automatisch berekend]:

<8.2 type="N"
input="G">

<8.2 type="N"
input="G">

n.v.t.

<8.2
type="N"
input="G">

<8.2
type="N"
input="G">

n.v.t.

Unieprioriteiten

Maatregel(en) in het kader van de
Unieprioriteit

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="G">

<8.2
type="N"
input="G">
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EFMZV-bijdrage aan de thematische doelstellingen van de ESI-fondsen
Thematische doelstelling

EFMZV-bijdrage in euro's

(3) vergroting van de concurrentiekracht van mkb-bedrijven, van de land
bouwsector (voor het ELFPO) en van de visserij- en aquacultuursector (voor
het EFMZV)

<8.3 type="N" input="M">

(4) ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle
bedrijfstakken

<8.3 type="N" input="M">

(6) bescherming van het milieu en bevordering van een efficiënt gebruik van
hulpbronnen

<8.3 type="N" input="M">

(8) bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en
ondersteuning van arbeidsmobiliteit

<8.3 type="N" input="M">

9.

HORIZONTALE PRINCIPES

9.1.

Beschrijving van de acties om rekening te houden met de in de artikelen 5 (*), 7 en 8 van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 neergelegde beginselen

9.1.1.
Bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en non-discriminatie (artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.
Duurzame ontwikkeling
<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.
Indicatie van de hoeveelheid steun die nodig is voor klimaatdoelstellingen (overeenkomstig artikel 18, lid 1,
onder a), van Verordening (EU) nr. 508/2014)
EFMZV-maatregelen ter realisatie van de
klimaatdoelstellingen [de relevante EFMZVmaatregelen die lidstaten hebben opgenomen in
het OP-hoofdstuk „Strategiebeschrijving”]

<9.2 type="S" input="G">
…

Coëfficiënt (*)

<9.2 type="N"
input="G"> (*)

Indicatieve EFMZVbijdrage in euro's
[bedrag per genoemde
maatregel]

Aandeel van de totale
EFMZV-bijdrage aan
het operationele
programma (%)

<9.2 type="N"
input="M">

<9.2 type="N"
input="G">

…

(*) Voor een aantal maatregelen kunnen de lidstaten de voorgestelde percentages van „0 %” wijzigen in „40 %”, zoals vastgelegd in
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie (PB L 69 van 8.3.2014, blz. 65).

10.
EVALUATIEPLAN (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 56 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013) EN ARTIKEL 18, LID 1, ONDER j),
VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014
Doel en doestellingen van het
evaluatieplan

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">
De SWOT-analyse en de ex-ante-evaluatie moeten een beeld geven van de evaluatiebehoeften
voor de programmaperiode. Doel en doelstellingen moeten in die behoefte voorzien en ervoor
zorgen dat er voldoende en geschikte evaluaties worden uitgevoerd, in het bijzonder om infor
matie te verstrekken voor de programmasturing, de jaarlijkse uitvoeringsverslagen in 2017 en
2019 en de ex-post-evaluatie, en om te zorgen dat de gegevens die nodig zijn voor de evaluatie
van het EFMZV beschikbaar zijn.
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Bestuur en coördinatie

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">
Korte beschrijving van de monitoring- en evaluatieregelingen, met beschrijving van de coördi
natie met de uitvoering van de operationele programma's van het EFMZV. Beschrijving van
belangrijkste betrokken organisaties en hun verantwoordelijkheden. Informatie over de opzet van
de evaluatie, met beschrijving van de organisatiestructuren, zoals evaluatie-eenheid en/of stuur
groep, kwaliteitscontrole, vereenvoudiging, etc.

Onderwerpen voor evaluatie
en acties

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Geef een beschrijving van de onderwerpen van de evaluatie en de geplande acties, met onder
andere — maar niet uitsluitend — aandacht voor de uitvoering van de EU-eisen. Deze moet
de acties die nodig zijn om de bijdrage van elke prioriteit aan de doestellingen te evalueren, de
beoordeling van de waarde en impact van resultaatindicatoren, analyse van het netto-effect,
thematische onderwerpen, horizontale onderwerpen als duurzame ontwikkeling, klimaatverande
ring, en andere specifieke evaluatiabehoeften omvatten.

Data- en informatiestrategie

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Korte beschrijving van het systeem waarmee statistische informatie over de uitvoering van opera
tionele programma's wordt geregistreerd, bewaard, beheerd en geanalyseerd en aanreiken van
monitoringgegevens voor evaluatie. Beschrijving van gegevensbronnen die gebruikt kunnen
worden, hiaten in de gegevens, potentiële beleidsthema's in relatie tot gegevensvoorziening en
voorgestelde oplossingen. Dit onderdeel moet aantonen dat er te gepasten tijde passende
systemen voor gegevensbeheer operationeel zullen zijn..

Tijdlijn

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">
Geef een indicatieve planning om ervoor te zorgen dat de evaluatieresultaten tijdig beschikbaar
zijn, met name voor de verplichte evaluaties uit hoofde van de verordening houdende gemeen
schappelijke bepalingen,, voor de input van de verbeterde JUV's van 2017 en 2019 en het expost-evaluatieverslag.

Bijzondere eisen voor CLLD
(door de gemeenschap geïniti
eerde lokale ontwikkeling)

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Beschrijving van de geplande steun voor evaluatie van plaatselijke actiegroepen visserij
(FLAG's), met name over het gebruik van zelfevaluatiemethoden, richtlijnen voor FLAG's om de
samenvoeging van resultaten mogelijk te maken die op het niveau van het operationele
programma van het EFMZ moeten worden aangetoond.

Communicatie

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Informatie over de verspreiding van evaluatieresultaten aan stakeholders en beleidsmakers, wijze
van follow-up van evaluatieresultaten.

Bronnen

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Beschrijving van de benodigde en voorziene middelen voor de uitvoering van het plan, met inbe
grip van de vereiste administratieve capaciteit, gegevens, financieel middelen en IT-behoeften.
Beschrijving van de geplande activiteiten voor capaciteitsopbouw om te waarborgen dat het
evaluatieplan volledig kan worden uitgevoerd.

11.
REGELINGEN VOOR DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18, LID 1, ONDER m), VAN VEROR
DENING (EU) Nr. 508/2014)

11.1.
Aanwijzing van autoriteiten en intermediaire organisaties
Autoriteit/organisatie

Naam autoriteit/organisatie

Managementautoriteit (MA)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Intermediaire organisatie van de MA (indien
relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">
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Naam autoriteit/organisatie

Certificerende instantie (CI) (indien relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Intermediaire organisatie van de CI (indien
relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Auditautoriteit

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.
Beschrijving van de monitoring- en evaluatieprocedures
<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.
Algemene samenstelling van het toezichtcomité
<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.
Beknopte beschrijving van de uit te voeren voorlichtings- en publicatieactiviteiten
<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.
INFORMATIE OVER DE ORGANISATIES DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE UITVOERING VAN HET CONTROLE-,
INSPECTIE- EN HANDHAVINGSSYSTEEM (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18, LID 1, ONDER o), VAN VERORDENING (EU)
Nr. 508/2014)

12.1.
Organisaties die het controle-, inspectie- en handhavingssysteem uitvoeren
Naam van de autoriteit/organisaties

Organisatie nr. x
<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organisatie nr.y
<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

…

…

12.2.
Korte beschrijving van personele en financiële middelen die beschikbaar zijn voor controle-, inspectie- en
handhavingstaken op visserijgebied
<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.
Belangrijkste voorzieningen, in het bijzonder het aantal vaartuigen, vliegtuigen en helikopters
<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">
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12.4.
Lijst van geselecteerde typen concrete acties
Type concrete actie

Beschrijving

Geselecteerd type concrete actie
<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

…

…

12.5.
Band met overeenkomstig artikel 20, lid 3, van deEFMZV-verordening door de Commissie vastgestelde
prioriteiten
<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">
13.
GEGEVENSVERZAMELING (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18, LID 1, ONDER p), VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014)

13.1.
Algemene beschrijving van de activiteiten op het gebied van gegevensverzameling in de periode 2014-2020
<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">
13.2.
Beschrijving van de methoden voor de opslag, het beheer en het gebruik van gegevens
<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
13.3.
Beschrijving van de wijze waarop een gezond financieel en administratief beheer op het gebied van gegevens
verzameling zal worden bewerkstelligd
<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">
14.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN (OVEREENKOMSTIG DEEL TWEE, TITEL IV, VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013)

14.1.
Beschrijving van het voorgenomen gebruik van financiële instrumenten
<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">
14.2.
Selectie van de EFMZV-maatregelen die via de financiële instrumenten zullen worden uitgevoerd
EFMZV-maatregel [selecteer maatregelen uit de vooraf door de Commissie vastgestelde dropdownlijst]

<14.2 type="S" input="S">
…
14.3.
Indicatieve bedragen die via financiële instrumenten zullen worden besteed
Totaal bedrag EFMZV 2014-2020 in euro's

<14.3 type="N" input="M">

16.7.2014
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Bijlagen bij het programma
— Lijst van geraadpleegde partners
— Verslag van de ex-ante-evaluatie met samenvatting
— Verslag van detrategische milieueffectbeoordeling (SMEB)
— Beknopte beschrijving van het beheers- en controlesysteem (in de beknopte beschrijving moet ook worden toegelicht
hoe het beginsel van functiescheiding en functionele onafhankelijkheid is gewaarborgd)
— Compensatieplan voor de ultraperifere regio's
— Kaarten met de omvang en de ligging van de visserij- en aquacultuursectoren, de ligging van de belangrijkste vissers
havens en aquacultuurlocaties, en de ligging van de beschermde gebieden (ICZM, MPA's, Natura 2000).
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BIJLAGE II
STRUCTUUR VAN HET COMPENSATIEPLAN

1. Vaststelling van subsidiabele visserij- en aquacultuurproducten of categorieën producten (1)

#

(1)
Categorieën (1)

(2)
Handelsben
aming

(3)
Wetenschap
pelijke naam

(4)
FAO-code

1.

Schaaldieren

Rode garnaal

Plesiopenaeus SSH
edwardsianus

2.

…

(5)
Presentatie (2)

(6)
GN-code

ingevroren

(7)
Hoeveelheid (3)

X ton/jaar

…
(1) Optioneel indien compensatie wordt berekend op productniveau.
(2) Vers, ingevroren, bereid, geconserveerd.
(3) Uitgedrukt in ton levend gewicht, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (PB L 343 van 22.12.2009,
blz. 1).

2. Vaststelling van de marktdeelnemers (2)

#

(1)
Marktdeelnemers of hun verenigingen

(2)
Categorieën producten of producten
(overeenkomstig kolom (1) of (2) van tabel 1)

1.

Vissers

Schaaldieren (indien per categorie)/rode garnaal (indien per product)

2.

Viskwekers

…

…

3. Compensatieniveau voor extra kosten, berekend op basis van producten of categorieën producten
Product of categorie producten (*)
Gemiddelde kosten (**)/jaar

Categorie en kostenposten

Kosten van
marktdeelnemer in
de ultraperifere
regio's

Kosten van
marktdeelnemer in
het continentale
deel van het
grondgebied van de
LS

Extra kosten (***)
(maximaal
compensatieniveau)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Verantwoording
van de extra
kosten

Categorie 1-A: Productiekosten voor visserijproducten
Brandstof
Smeermiddel
Aan slijtage onderhevige onderdelen
(1) Een categorie producten is een verzameling producten waarvoor de berekening van extra kosten op dezelfde wijze kan plaatsvinden.
(2) Op grond van artikel 70, lid 6 van Verordening (EU) nr. 508/2014.
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Gemiddelde kosten (**)/jaar

Categorie en kostenposten

Kosten van
marktdeelnemer in
de ultraperifere
regio's

Kosten van
marktdeelnemer in
het continentale
deel van het
grondgebied van de
LS

Extra kosten (***)
(maximaal
compensatieniveau)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Onderhoud
(inclusief onderhoud in het kieldok)
Visserij-, navigatie- en veiligheidsuit
rusting
Aas
IJs voor visruim
Kosten voor haveninfrastructuur
Bankkosten
Verzekering
Telecommunicatie (internet, telefoon,
fax)
Adviesdiensten
Kosten in verband met in artikel 68
van de EFMZV-verordening vermelde
afzetactiviteiten
Voedselvoorziening (bemanning)
Personeelskosten
Andere
Totaal bedrag extra
voor categorie 1A

kosten (***)

Categorie 1-B: Productiekosten voor aquacultuurproducten
Juvenielen
Voer (inkoop en bewaren)
Energie en zuurstof
Onderhoud (inclusief fytosanitair)
Klein materiaal en reserveonderdelen
Kosten voor haveninfrastructuur

Verantwoording
van de extra
kosten
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Gemiddelde kosten (**)/jaar

Categorie en kostenposten

Bankkosten
Verzekering
Telecommunicatie (internet, telefoon,
fax)
Adviesdiensten
Kosten in verband met in artikel 68
van de EFMZV-verordening vermelde
afzetactiviteiten
Personeelskosten
Andere
Totaal bedrag (***)
voor categorie 1B

extra

kosten

Categorie 2: Verwerkingskosten
Grondstof
Afvalverwerking
Sorteren en afvoeren van giftige en
verontreinigende soorten
Energie
Bankkosten
Verzekering
Telecommunicatie (internet, telefoon,
fax)
Adviesdiensten
Kosten in verband met relevante
bepalingen van artikel 69 van de
EFMZV-verordening
Personeelskosten
Laden en verpakken
Koelen en invriezen

Kosten van
marktdeelnemer in
de ultraperifere
regio's

Kosten van
marktdeelnemer in
het continentale
deel van het
grondgebied van de
LS

Extra kosten (***)
(maximaal
compensatieniveau)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Verantwoording
van de extra
kosten
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Gemiddelde kosten (**)/jaar

Categorie en kostenposten

Kosten in verband met in artikel 69
van de EFMZV-verordening bedoelde
investeringen
Andere
Totaal bedrag extra
voor categorie 2

kosten (***)

Categorie 3: Marketingkosten
Verpakking (inclusief ijs voor verse
producten)
Fysiek transport (over land, over zee of
door de lucht), inclusief verzekerings
kosten en douanekosten
Bankkosten
Verzekering
Telecommunicatie (internet, telefoon,
fax)
Adviesdiensten
Financiële kosten voortvloeiend uit
levertijden
Personeelskosten
Andere
Totaal bedrag extra
voor categorie 3

kosten (***)

Totaal bedrag extra kosten (***):
totale extra kosten van kolom (c)
Totaal bedrag andere overheids
maatregelen die van invloed zijn op
de hoogte van de extra kosten (****)
Totaal compensatieniveau (totale
extra kosten + totale overheids
maatregelen)

Kosten van
marktdeelnemer in
de ultraperifere
regio's

Kosten van
marktdeelnemer in
het continentale
deel van het
grondgebied van de
LS

Extra kosten (***)
(maximaal
compensatieniveau)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Verantwoording
van de extra
kosten
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Gemiddelde kosten (**)/jaar

Categorie en kostenposten

Kosten van
marktdeelnemer in
de ultraperifere
regio's

Kosten van
marktdeelnemer in
het continentale
deel van het
grondgebied van de
LS

Extra kosten (***)
(maximaal
compensatieniveau)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Verantwoording
van de extra
kosten

Extra informatie:
Indien het compensatieniveau lager is dan de extra kosten,
moet de bepaling van het gekozen compensatieniveau
worden gemotiveerd
(*)
De tabel moet worden ingevuld voor ieder product of voor iedere categorie producten.
(**) Berekening op basis van de voorwaarden zoals vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. …/2014 van de Commissie.
(***) Extra kosten moeten worden weergegeven in euro's per ton levend gewicht, zoals vastgesteld in Verordening (EG)
nr. 1224/2009.
(****) Op grond van artikel 71, onder b), van Verordening (EU) nr. 508/2014.

4. Vaststelling van bevoegde autoriteiten
Naam van de instelling

Managementautoriteit

Naam van de instelling als bedoeld onder 11.1 „Aanwijzing van autoriteiten en intermediaire
organisaties” van het operationele programma

5. Extra financiering voor de tenuitvoerlegging van het compensatieplan (staatssteun)
Informatie te verschaffen voor iedere beoogde regeling/ad-hocsteun

Regio

Naam van de regio('s) (NUTS (1))

........................................................
........................................................
........................................................

Steunverlenende autoriteit

Naam

........................................................

Postadres
Webadres

........................................................
........................................................

Titel van de steunmaatregel

..................................................................................................................

Nationale rechtsgrondslag (Verwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naar de relevante nationale officiële . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................................
bekendmaking )
Weblink naar de volledige tekst van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de steunmaatregel
Soort maatregel

Regeling
Ad-hocsteun

Naam van de begunstigde en de
groep (2) waarvan deze deel uitmaakt
........................................................
........................................................
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Referentie steunmaatregel Commissie

Verlenging

........................................................
........................................................

Wijziging

........................................................
........................................................

Looptijd (3)

Regeling

dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Datum van toekenning (4)

Ad-hocsteun

dd/mm/jjjj

Betrokken economische sector(en)

Alle
economische
sectoren
komen in aanmerking om steun
te ontvangen

Beperkt tot bepaalde sectoren:
Specificeer op NACE-groepsni
veau (5)

Soort begunstigde

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Kmo

Grote ondernemingen

Budget

Totaal geplande jaarbudget in het Nationale valuta … (hele bedragen)
........................................................
kader van de regeling (6)

Totale
aan
de
onderneming Nationale valuta … (hele bedragen)
........................................................
verleende ad-hocsteun (7)

Voor garanties (8)

Nationale valuta … (hele bedragen)
........................................................

Steuninstrument

Subsidie/rentesubsidie

Lening/terugbetaalbaar voorschot

Garantie (in voorkomend geval met een verwijzing naar het besluit van
de Commissie (9))

Belastingvoordeel of belastingvrijstelling

Verstrekking risicofinanciering

Andere (specificeren)…
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Geef aan waarom een staatssteunregeling is ingesteld of ad-hocsteun is
verleend, in plaats van bijstand in het kader van het Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij (EFMZV):
de maatregel valt niet onder het nationale operationele programma;
prioriteitstelling in de toewijzing van financiering volgens het nationale
operationele programma;
financiering niet langer beschikbaar in het kader van het EFMZV;
andere (specificeren)

(1) NUTS — Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Meestal wordt de regio op NUTS 2-niveau vermeld. Veror
dening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeen
schappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).
(2) Een onderneming is, in de zin van de mededingingsregels van het Verdrag en voor de toepassing van deze verordening, elke enti
teit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Het Hof
van Justitie heeft bepaald dat entiteiten die (juridisch of feitelijk) onder de zeggenschap staan van dezelfde entiteit, als één onder
neming moeten worden beschouwd.
(3) Periode waarin de steunverlenende autoriteit zich kan verbinden tot het verlenen van de steun.
(4) De „datum van toekenning van de steun” is de datum waarop het wettelijke recht om de steun te ontvangen is verleend aan de
begunstigde op grond van het toepasselijke nationale rechtsstelsel.
(5) NACE Rev. 2 — statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap. Meestal wordt de
sector aangegeven op groepsniveau.
(6) Indien het een steunregeling betreft: vermeld het totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling of de geraamde belas
tingderving per jaar voor alle steuninstrumenten uit de regeling.
(7) Indien het een verlening van ad-hocsteun betreft: geef het totale steunbedrag/de totale belastingderving aan.
(8) Voor garanties: geef het (maximale) bedrag aan gegarandeerde leningen aan.
(9) In voorkomend geval, de referentie van het besluit van de Commissie tot goedkeuring van de methode voor het berekenen van
het bruto-subsidie-equivalent.
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BIJLAGE III

Een raming van het bedrag waarvoor de lidstaat betalingsaanvragen verwacht in te dienen voor
het lopende en daarop volgende begrotingsjaar
EU-bijdrage (in EUR)
[lopend begrotingsjaar]

Operationeel programma (CCI)

[volgend begrotingsjaar]

januari-oktober

november-december

januari-december

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">
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BIJLAGE IV

Elementen die moeten worden opgenomen in een ex-ante-evaluatieverslag
DEEL I: INLEIDING

1.

Reden en doelstellingen van de ex-ante-evaluatie

2.

Beschrijving van de tijdens de ex-ante-evaluatie ondernomen stappen

3.

Wisselwerking tussen de ex-antebeoordelaar, de managementautoriteit en de SMB-beoordelaar

DEEL II: HET EX-ANTE-EVALUATIEVERSLAG

1.

SWOT-analyse en behoeftenanalyse

2.

Strategie en structuur van het operationele programma

2.1.

Bijdrage aan de Europa 2020-strategie

2.2.

Bijdrage aan de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid

2.3.

Samenhang met het GSK, partnerschapsovereenkomst, landspecifieke aanbevelingen en andere relevante instru
menten

2.4.

Steunformule van het programma

2.5.

Voorgestelde vormen van steun

2.6.

Verwachte bijdrage van de gekozen maatregelen aan het behalen van de doelen

2.7.

Samenhang van de begrotingstoewijzing met de doelstellingen

2.8.

Bepalingen voor door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)

2.9.

Gebruik van technische bijstand

2.10. Relevantie en samenhang van het programma
3.

Beoordeling van de maatregelen die zijn genomen om de voortgang en de resultaten van het operationele
programma te monitoren

3.1.

Gekwantificeerde doelstellingen voor indicatoren

3.2.

Geschiktheid van de mijlpalen voor het prestatiekader

3.3.

Voorgesteld monitoring- en evaluatiesysteem

3.4.

Het evaluatieplan

4.

Beoordeling van de voorziene maatregelen voor de tenuitvoerlegging van het operationeel plan

4.1.

Toereikendheid van menselijke en administratieve capaciteit voor het beheer

4.2.

Vermindering van de administratieve last

5.

De beoordeling van horizontale thema's

5.1.

Bevordering van gelijke kansen, bestrijden van discriminatie

5.2.

Bevorderen van duurzame ontwikkeling
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 772/2014 VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 2014
tot vaststelling van de voorschriften inzake de intensiteit van de overheidssteun die moet worden
toegepast op de totale in aanmerking komende uitgaven voor bepaalde, uit hoofde van het
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij gefinancierde concrete acties
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees
Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006,
(EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement
en de Raad (1), en met name artikel 95, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 95, lid 1, van Verordening (EU) nr. 508/2014 zijn algemene voorschriften vastgesteld inzake de over
heidssteunintensiteit die moet worden toegepast op de totale in aanmerking komende uitgaven voor een uit
hoofde van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij gefinancierde concrete actie.

(2)

Krachtens artikel 95, lid 4, van Verordening (EU) nr. 508/2014 gelden, in afwijking van die algemene voor
schriften, aanvullende percentages voor de overheidssteunintensiteit voor specifieke categorieën van acties als
bedoeld in bijlage I bij die verordening. Om de duurzaamheid van de hervorming van het gemeenschappelijk
visserijbeleid (GVB) niet in gevaar te brengen, wordt de EFMZV-steun voor bepaalde categorieën concrete acties
krachtens artikel 94, lid 3, onder c), en artikel 69, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014 beperkt middels de
toepassing van een verlaagd cofinancieringspercentage. Deze logica wordt weerspiegeld in bijlage I van Verorde
ning (EU) nr. 508/2014, waar verschillende niveaus van aanvullende procentpunten voor de steunintensiteit zijn
vastgesteld. Naleving van bepaalde voorwaarden van bijlage I kan dus resulteren in een verhoging van de procent
punten van de overheidssteunintensiteit of moet leiden tot een verlaging van de procentpunten van de overheids
steunintensiteit.

(3)

Daarom moet worden gegarandeerd dat de GVB-doelstellingen niet in het gedrang komen, dat geen overcompen
satie plaatsvindt of dat de marktvoorschriften in de visserij, en de aquacultuursector niet bovenmatig worden
verstoord wanneer met betrekking tot een concrete actie aanvullende procentpunten van steunintensiteit worden
gecumuleerd als gevolg van het nakomen van verschillende in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014 vastge
stelde voorwaarden.

(4)

Tegen deze achtergrond moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen om een hogere overheidssteunintensiteit toe
te passen voor concrete acties die voldoen aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014 vastgestelde voor
waarden voor een aanvullende verhoging van de procentpunten. Wanneer voor een bepaalde concrete actie echter
wordt voldaan aan verschillende in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014 vastgestelde voorwaarden en nako
ming van deze voorwaarden aanleiding geeft tot meerdere verhogingen van de procentpunten, mag slechts de
grootste verhoging worden toegepast. Wanneer voor een bepaalde concrete actie wordt voldaan aan verschillende
in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014 vastgestelde voorwaarden die een verlaging van de procentpunten
vereisen, mag slechts de grootste verlaging worden toegepast.

(5)

Om te voldoen aan de verplichting de procentpunten voor bepaalde categorieën concrete acties als bepaald in
bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014 te verlagen, moet worden bepaald dat, wanneer een concrete actie aan
verschillende criteria van die bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014 voldoet en dus tegelijkertijd voor
verschillende verhogingen of verlagingen van procentpunten in aanmerking komt, de toepasselijke verhogingen
buiten beschouwing moeten worden gelaten en slechts de grootste verlaging mag worden toegepast.

(6)

Om ervoor te zorgen dat de in deze verordening opgenomen maatregelen spoedig kunnen worden toegepast,
dient deze verordening in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van
de Europese Unie.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij,

(1) PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Specifieke overheidssteunintensiteit
Wanneer voor een bepaalde concrete actie wordt voldaan aan meerdere in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014
vastgestelde voorwaarden, worden de verschillende in die bijlage opgenomen aanvullende procentuele verhogingen en
verlagingen van de overheidssteunintensiteit als volgt toegepast:
a) indien op grond van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014 meerdere verhogingen van procentpunten van
toepassing zijn, wordt slechts de grootste verhoging toegepast;
b) indien op grond van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 508/2014 meerdere verlagingen van procentpunten van toepas
sing zijn, wordt slechts de grootste verlaging toegepast;
c) indien een bepaalde concrete actie in aanmerking komt voor één of meer aanvullende verhogingen van procent
punten en tegelijkertijd één of meer verlagingen van procentpunten van toepassing zijn als opgenomen in bijlage I
van Verordening (EU) nr. 508/2014, wordt slechts de grootste verlaging toegepast.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 14 juli 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 773/2014 VAN DE COMMISSIE
van 15 juli 2014
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien 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-verorde
ning”) (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepa
lingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en
verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbespre
kingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verorde
ning in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, 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

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00

0809 29 00
0809 30

0809 40 05

TR

91,4

ZZ

91,4

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

TR

309,3

ZZ

309,3

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

BA

63,2

ZZ

63,2

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De
code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 774/2014 VAN DE COMMISSIE
van 15 juli 2014
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 juli 2014
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 183,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 van de Commissie (2) is bepaald dat het invoerrecht voor
de producten van de GN-codes 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (zachte tarwe, zaaigoed), ex 1001 99
00 (zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90,
1005 90 00, 1007 10 90 en 1007 90 00, gelijk is aan de interventieprijs voor deze producten bij de invoer,
verhoogd met 55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de betrokken zending. Dit invoerrecht mag echter
niet hoger zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

(2)

In artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 is bepaald dat voor de berekening van het in lid 1 van dat
artikel bedoelde invoerrecht regelmatig representatieve cif-invoerprijzen voor de in dat lid bedoelde producten
worden vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 is de invoerprijs die in aanmerking moet
worden genomen voor de berekening van het invoerrecht voor de in artikel 1, lid 1, van die verordening bedoelde
producten de dagelijkse representatieve cif-invoerprijs die wordt bepaald volgens de methode van artikel 5 van
die verordening.

(4)

Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de periode vanaf 16 juli 2014, die van toepassing zijn totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt.

(5)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 moet de onderhavige verordening op de dag
van de bekendmaking ervan in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing
zijn vanaf 16 juli 2014, worden in bijlage I bij de onderhavige verordening vastgesteld op basis van de in bijlage II
vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Verordening (EU) nr. 642/2010 van de Commissie van 20 juli 2010 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen (PB L 187 van 21.7.2010, blz. 5).
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BIJLAGE I

Vanaf 16 juli 2014 geldende invoerrechten voor de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 642/2010 bedoelde producten
GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)
(EUR/ton)

1001 11 00

HARDE TARWE, zaaigoed

0,00

1001 19 00

HARDE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

van gemiddelde kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

van lage kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

ex 1001 91 20

ZACHTE TARWE, zaaigoed

0,00

ex 1001 99 00

ZACHTE TARWE van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

1002 10 00

ROGGE, zaaigoed

5,32

1002 90 00

ROGGE, andere dan zaaigoed

5,32

1005 10 90

MAÏS, zaaigoed, andere dan hybriden

5,32

1005 90 00

MAÏS, andere dan zaaigoed (2)

5,32

1007 10 90

GRAANSORGHO, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoel
einden

5,32

1007 90 00

GRAANSORGHO, andere dan zaaigoed

5,32

(1) De importeur komt op grond van artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 642/2010 in aanmerking voor een verlaging van het
invoerrecht met:
— 3 EUR per ton als de loshaven aan de Middellandse Zee (voorbij de Straat van Gibraltar) of de Zwarte Zee ligt en de producten
via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Unie worden aangevoerd;
— 2 EUR per ton als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd
Koninkrijk of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt en de producten via de Atlantische Oceaan in de Unie
worden aangevoerd.
(2) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/ton als aan de in artikel 3 van
Verordening (EU) nr. 642/2010 vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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BIJLAGE II

Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten
1. Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde referentieperiode:
(EUR/ton)

Beurs

Zachte tarwe (1)

Maïs

Minneapolis

Chicago

Notering
Golfpremie

—

Grote-Merenpremie

—

(1) Premie van 14 EUR per ton inbegrepen (artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 642/2010).

2. Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde referentieperiode:
Vrachtkosten: Golf van Mexico — Rotterdam

11,87 EUR/ton

Vrachtkosten: Grote Meren — Rotterdam

46,07 EUR/ton
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BESLUITEN
BESLUIT VAN DE RAAD
van 8 juli 2014
betreffende de benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur
van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, voor
Hongarije
(2014/462/EU)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stich
ting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (1), en met name artikel 6,
Gezien de lijsten van kandidaten die door de regeringen van de lidstaten en door de werknemers- en de werkgeversorga
nisaties bij de Raad zijn ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:
1.

Bij zijn besluiten van 2 december 2013 (2) heeft de Raad de leden en de plaatsvervangende leden van de raad van
bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden benoemd voor het
tijdvak van 1 december 2013 tot 30 november 2016, met uitzondering van bepaalde leden.

2.

De regering van Hongarije heeft kandidaten voor twee vacante posten voorgedragen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Tot gewone en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levensen arbeidsomstandigheden worden benoemd voor het tijdvak dat eindigt op 30 november 2016:
I. REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS
Land

Lid

Plaatsvervangend lid

Hongarije

mevrouw Katalin KISSNÉ BENCZE

mevrouw Mariann GÉHER

Artikel 2
De Raad zal de nog niet aangewezen leden en plaatsvervangende leden later benoemen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
P. C. PADOAN

(1) PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1.
(2) PB C 358 van 7.12.2013, blz. 5.
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 2014
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van olie van de microalg
Schizochytrium sp. als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Beschikkingen 2003/427/EG
en 2009/778/EG
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 4670)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2014/463/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1), en met name artikel 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Beschikking 2003/427/EG van de Commissie (2) zijn de specificaties voor olie van de microalg Schizochytrium
sp. vastgesteld en is een vergunning verleend voor het in de handel brengen van dat product in verscheidene
levensmiddelen, met inachtneming van bepaalde maximumgehalten. Bij Beschikking 2009/778/EG van de
Commissie (3) is het gebruik van olie van de microalg Schizochytrium sp. voor de eerste maal uitgebreid.

(2)

Op 16 januari 2013 heeft de onderneming DSM Nutritional Products bij de bevoegde instanties van het Verenigd
Koninkrijk een verzoek ingediend tot uitbreiding van het gebruik van olie van de microalg Schizochytrium sp. als
nieuw voedselingrediënt. DSM Nutritional Products heeft bij overeenkomst van 30 juni 2012 de onderneming
Martek Biosciences overgenomen, die de adressaat van de eerdere beschikkingen was.

(3)

Op 29 april 2013 heeft de bevoegde Britse instantie voor de beoordeling van voedingsmiddelen haar verslag van
de eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag werd geconcludeerd dat de uitbreiding van het gebruik van deze
algenolie voldoet aan de criteria voor nieuwe voedingsmiddelen van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 258/97.

(4)

Op 9 juli 2013 heeft de Commissie het verslag van de eerste beoordeling doorgestuurd naar de overige lidstaten.

(5)

Binnen de in artikel 6, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde termijn van zestig dagen
zijn er met redenen omklede bezwaren ingediend. Deze bezwaren betroffen vooral een hoge inname van docosa
hexaeenzuur (DHA). Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97 moet een uitvoeringsbe
sluit van de Commissie worden vastgesteld waarin met de naar voren gebrachte bezwaren rekening wordt
gehouden. De aanvrager heeft zijn verzoek derhalve gewijzigd wat betreft het maximale DHA-gehalte van
voedingssupplementen. Deze wijziging en de nadere toelichtingen van de aanvrager hebben de bezwaren tot tevre
denheid van de lidstaten en de Commissie weggenomen.

(6)

In Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) zijn voorschriften inzake voedingssupple
menten vastgelegd. Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad (5) bevat voor
schriften voor de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. Richtlijn
2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) bevat voorschriften inzake voor bijzondere voeding
bestemde levensmiddelen. Richtlijn 96/8/EG van de Commissie (7) bevat voorschriften voor voedingsmiddelen die
zijn bestemd om in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering te worden genuttigd. Voor het gebruik van
olie van de microalg Schizochytrium sp. moet een vergunning worden verleend onverminderd de voorschriften van
die wetgeving.

(1) PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.
(2) Beschikking 2003/427/EG van de Commissie van 5 juni 2003 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van
DHA-rĳke (docosahexaeenzuurrijke) olie van de microalg Schizochytrium sp. als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG)
nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 144 van 12.6.2003, blz. 13).
(3) Beschikking 2009/778/EG van de Commissie van 22 oktober 2009 betreffende de uitbreiding van het gebruik van algenolie van de
microalg Schizochytrium sp. als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 278 van 23.10.2009, blz. 56).
(4) Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetge
vingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51).
(5) Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vita
minen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26).
(6) Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmid
delen (PB L 124 van 20.5.2009, blz. 21).
(7) Richtlijn 96/8/EG van de Commissie van 26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te
worden genuttigd voor gewichtsvermindering (PB L 55 van 6.3.1996, blz. 22).
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(7)

Met het oog op de juridische duidelijkheid moeten de Beschikkingen 2003/427/EG en 2009/778/EG worden
ingetrokken en door dit besluit worden vervangen.

(8)

Kennisgevingen betreffende het in de handel brengen van een ingrediënt dat wezenlijk gelijkwaardig is aan de
algenolie waarvoor bij de Beschikkingen 2003/427/EG en 2009/778/EG een vergunning is verleend, die overeen
komstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 258/97 bij de Commissie zijn ingediend, blijven geldig.

(9)

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

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Olie van de microalg Schizochytrium sp. zoals in bijlage I omschreven, mag in de Unie als nieuw voedselingrediënt in de
handel gebracht worden voor het gebruik en overeenkomstig de maximumgehalten zoals omschreven in bijlage II, onver
minderd de bepalingen van Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) nr. 1925/2006, Richtlijn 2009/39/EG en Richtlijn
96/8/EG.
Artikel 2
Olie van de microalg Schizochytrium sp. waarvoor bij dit besluit een vergunning wordt verleend, wordt op de etikettering
van de levensmiddelen die de olie bevatten aangegeven als „olie van de microalg Schizochytrium sp.”.
Artikel 3
De Beschikkingen 2003/427/EG en 2009/778/EG worden ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit is gericht tot DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, Verenigde Staten van
Amerika.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2014.
Voor de Commissie
Tonio BORG

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
SPECIFICATIES VOOR OLIE VAN DE MICROALG SCHIZOCHYTRIUM sp.
Test

Specificatie

Zuurgetal

Maximaal 0,5 mg KOH/g

Peroxidegetal

Maximaal 5,0 meq/kg olie

Vocht en vluchtige bestanddelen

Maximaal 0,05 %

Onverzeepbare bestanddelen

Maximaal 4,5 %

Transvetzuren

Maximaal 1,0 %

DHA-gehalte

Minimaal 32,0 %

L 209/58

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

16.7.2014

BIJLAGE II
TOEGESTAAN GEBRUIK VAN OLIE VAN DE MICROALG SCHIZOCHYTRIUM sp.
Levensmiddelencategorie

Maximaal DHA-gehalte

Zuivelproducten met uitzondering van dranken op basis 200 mg/100 g of voor kaasproducten 600 mg/100 g
van melk
Zuivelvervangers met uitzondering van dranken

200 mg/100 g of voor kaasvervangende producten
600 mg/100 g

Smeerbare vetten en dressings

600 mg/100 g

Ontbijtgranen

500 mg/100 g

Voedingssupplementen

250 mg DHA per dag zoals aanbevolen door de fabrikant
in het algemeen
450 mg DHA per dag zoals aanbevolen door de fabrikant
voor zwangere en borstvoedende vrouwen

Voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte 250 mg per maaltijdvervanger
diëten voor gewichtsvermindering te worden genuttigd,
zoals omschreven in Richtlijn 96/8/EG
Andere voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, 200 mg/100 g
zoals omschreven in Richtlijn 2009/39/EG, maar met
uitzondering van zuigelingenvoeding en opvolgzuigelin
genvoeding
Dieetvoeding voor bijzondere medische doeleinden

Overeenkomstig de bijzondere voedingsbehoeften van
degenen voor wie de producten bestemd zijn

Bakkerijproducten (broden en broodjes), koekjes en 200 mg/100 g
biscuits, gezoet
Graanrepen

500 mg/100 g

Bakvetten

360 mg/100 g

Niet-alcoholische dranken (waaronder op melk en zuivel 80 mg/100 ml
vervangers gebaseerde dranken)
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 15 juli 2014
tot vaststelling van de prioriteiten van de Unie voor het handhavings- en controlebeleid in het
kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
(2014/464/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006,
(EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement
en de Raad (1), en met name artikel 17, lid 3,
Na raadpleging van het Comité voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De prioriteiten van de Unie voor het handhavings- en controlebeleid moeten worden bepaald om de lidstaten is
staat te stellen de operationele programma's inzake maatregelen die overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 508/2014 worden gefinancierd, voor te bereiden.

(2)

Om de doelmatigheid van de controleactiviteiten te verbeteren, moet de Unie, rekening houdend met de wijze
waarop de lidstaten Verordeningen (EG) nr. 1005/2008 (2) en (EG) nr. 1224/2009 (3) van de Raad ten uitvoer
hebben gelegd, prioritair bijstand verlenen voor de meest doeltreffende acties.

(3)

De Unie dient onder meer de volgende prioriteiten te stellen voor het handhavings- en controlebeleid:
— uitvoering van krachtens artikel 102, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 vastgestelde actieplannen
voor het opheffen van tekortkomingen in het controlesysteem van een lidstaat;
— uitvoering van specifieke acties voor het voldoen aan bepaalde in bijlage IV bij Verordening (EU)
nr. 508/2014 opgenomen ex-antevoorwaarden, als bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad (4).Als niet aan de toepasselijke ex-antevoorwaarden is
voldaan, dient het programma krachtens artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 een beschrij
ving van de te treffen maatregelen en van de te financieren maatregelen te bevatten;
— tenuitvoerlegging van systemen voor gegevensvalidering als bedoeld in artikel 109 van Verordening (EG)
nr. 1224/2009, en meer bepaald de tenuitvoerlegging van projecten voor het interoperabel maken van de
respectieve systemen van de lidstaten, aangezien een omvattend en betrouwbaar systeem voor vangst- en
inspanningsrapportage een hoeksteen is voor het beheer van de visserijrijkdommen van de Unie;

(1) PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem
om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen
(EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG)
nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1).
(3) Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de
naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 847/96,
(EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG)
nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).
(4) Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepa
lingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouw
fonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en algemene bepalingen inzake het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).
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— handhaving en controle van de verplichting om alle vangsten aan te landen, als vastgesteld in artikel 15 van
Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1). Deze nieuwe verplichting is een
zeer belangrijke toevoeging aan het nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid en heeft tot doel bij te dragen aan
een duurzame exploitatie van de visbestanden. Als gevolg van de toepassing van deze nieuwe verplichting
zullen de controlesystemen van de lidstaten moeten worden aangepast, met nieuwe uitgaven tot gevolg;
— handhaving en controle van de vangstcertificeringsregeling voor de invoer en de uitvoer van visserijproducten,
als vastgesteld in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1005/2008. De toepassing van de vangstcertifice
ringsregeling is de hoeksteen van de strijd tegen IOO-activiteiten;
— doeltreffende maatregelen om het beperken van de vlootcapaciteit te handhaven. Met het oog op het even
wicht tussen vangstmogelijkheden en vangstcapaciteit moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de capaciteitsbe
perking in acht wordt genomen en moeten zij projecten voor het certificeren, verifiëren en meten van het
motorvermogen uitvoeren die financiering vergen;
— uitvoering van specifieke controle- en inspectieprogramma's (SCIP's) en toepassing van gecoördineerde
controle voor een visserij of een gebied waarvoor geen SCIP is vastgesteld, overeenkomstig respectievelijk
artikel 95, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 en artikel 15 van Verordening (EG) nr. 768/2005 van
de Raad (2). Deze soorten acties dragen bij tot de ontwikkeling van een cultuur van naleving, de versterking
van de samenwerking tussen de lidstaten en de synergie tussen de verschillende controle-instrumenten;
— handhaving en controle van traceerbaarheidsvereisten als bedoeld in artikel 58 van Verordening (EG)
nr. 1224/2009 en artikel 67, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie (3).
Krachtens artikel 58 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 moeten alle partijen visserij- en aquacultuurpro
ducten in alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie traceerbaar zijn, vanaf de vangst of de
oogst tot en met de detailhandel. Krachtens artikel 67, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011
van de Commissie moeten de marktdeelnemers de in artikel 58, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1224/2009
bedoelde informatie over visserij- en aquacultuurproducten op de partij aanbrengen aan de hand van een
identificatiedrager zoals een code, een streepjescode, een elektronische chip of een soortgelijk instrument of
markeersysteem; deze eis is met ingang van 1 januari 2013 van toepassing op producten van visserijtakken
waarop een meerjarenplan van toepassing is, en met ingang van 1 januari 2015 op andere visserij- en aqua
cultuurproducten. De Unie moet van handhaving en controle van traceerbaarheidsvereisten een prioriteit
maken. Met het oog op transparantie met betrekking tot de oorsprong van visserijproducten is tenuitvoerleg
ging van het traceerbaarheidssysteem de hoeksteen van het beleid inzake visserijcontrole.
(4)

De prioriteiten van de Unie moeten flexibel worden toegepast naargelang van de sterke en zwakke punten in het
handhavings- en controlebeleid van elke lidstaat. lidstaten die bepaalde prioriteiten al hebben aangepakt, moeten
zich in beginsel richten op andere prioriteiten.

(5)

Krachtens artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014 kan de Commissie de Unieprioriteiten op het
gebied van het handhavings- en controlebeleid om de twee jaar wijzigen teneinde deze aan te passen aan de
evoluerende controlebehoeften.

(6)

Om ervoor te zorgen dat de in dit besluit opgenomen maatregelen meteen kunnen worden toegepast, dient dit
besluit in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 17, lid 3, van Verordening (EU) nr. 508/2014 bedoelde Unieprioriteiten op het gebied van het handhavingsen controlebeleid zijn:
a) uitvoering van krachtens artikel 102, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 vastgestelde actieplannen voor het
opheffen van tekortkomingen in het controlesysteem van een lidstaat;
(1) Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserij
beleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen
(EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).
(2) Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad van 26 april 2005 tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole en
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid
(PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1).
3
( ) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verorde
ning (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het
gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PB L 112 van 30.4.2011, blz. 1).
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b) uitvoering van op grond van artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 vastgestelde acties om te voorzien
in de administratieve capaciteit die nodig is voor de tenuitvoerlegging van een controle-, inspectie- en handhavings
systeem van de Unie, als bepaald in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 508/2014;
c) tenuitvoerlegging van systemen voor gegevensvalidering als bedoeld in artikel 109 van Verordening (EG)
nr. 1224/2009, en meer bepaald de tenuitvoerlegging van projecten die gebruikmaken van gemeenschappelijke stan
daardformats of die de interoperabiliteit tussen de systemen van de lidstaten verbeteren;
d) controle en handhaving van de in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 vastgestelde verplichting om alle
vangsten aan te landen, met inbegrip van het aanpassen van de controlesystemen van de lidstaten ten aanzien van de
tenuitvoerlegging van die verplichting;
e) controle en handhaving van de in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1005/2008 vastgestelde vangstcertificerings
regeling;
f) uitvoering van projecten voor het certificeren, verifiëren en meten van het motorvermogen;
g) tenuitvoerlegging van de specifieke controle- en inspectieprogramma's die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 95,
lid 4, van Verordening (EG) nr. 1224/2009;
h) coördinatie van controle overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 768/2005;
i) handhaving en controle van traceerbaarheidsvereisten, waaronder etiketteringssystemen die borg staan voor het
verstrekken van betrouwbare informatie aan de consument, als bedoeld in artikel 58 van Verordening (EG)
nr. 1224/2009 en artikel 67, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 15 juli 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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