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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 790/2014 VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2011 inzake specifieke beper
kende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terro
risme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 125/2014
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen
tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (1), en met name artikel 2, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 10 februari 2014 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 125/2014 (2) tot uitvoering van artikel 2,
lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgesteld, waarbij een bijgewerkte lijst van personen, groepen en
entiteiten waarop Verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is („de lijst”), wordt vastgesteld.

(2)

De Raad heeft, wanneer dit praktisch mogelijk was, aan alle personen, groepen en entiteiten motiveringen
verstrekt, waarin wordt toegelicht waarom zij op de lijst zijn opgenomen.

(3)

Via een in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte kennisgeving heeft de Raad aan de op de lijst
opgenomen personen, groepen en entiteiten meegedeeld dat hij besloten heeft hen daarop te handhaven. Tevens
heeft hij de betrokken personen, groepen en entiteiten meegedeeld dat het mogelijk is de Raad om de motivering
voor hun opneming op de lijst te verzoeken voor zover deze niet reeds aan hen is meegedeeld.

(4)

De Raad heeft de lijst herzien, hetgeen ingevolge artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 vereist is.
Daarbij heeft hij rekening gehouden met de opmerkingen die door betrokkenen aan de Raad zijn voorgelegd.

(5)

De Raad heeft besloten dat er niet langer redenen zijn om een persoon te handhaven op de lijst.

(6)

De Raad heeft vastgesteld dat de in de bijlage bij deze verordening genoemde personen, groepen en entiteiten
betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad, (3)dat ten aanzien van hen een beslissing is genomen door een bevoegde
instantie in de zin van artikel 1, lid 4, van dat gemeenschappelijk standpunt, en dat zij onderworpen moeten
blijven aan de in Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.

(7)

De lijst moet dienovereenkomstig worden bijgewerkt en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 125/2014 moet worden
ingetrokken,

(1) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 125/2014 van de Raad van 10 februari 2014 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terro
risme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 714/2013 (PB L 40 van 11.2.2014, blz. 9).
(3) Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatre
gelen ter bestrijding van terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 bedoelde lijst wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij
deze verordening.
Artikel 2
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 125/2014 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de datum 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, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON
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BIJLAGE

Lijst van personen, groepen en entiteiten als bedoeld in artikel 1
I. PERSONEN

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), geboren op 11 augustus 1960 in Iran. Paspoort: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16 oktober 1966 in Tarut, Saudi-Arabië; Saudisch onder

daan.
4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), geboren op 6 maart 1955 of 15 maart 1955 in Iran. Iraans en

Amerikaans onderdaan. Paspoort: C2002515 (Iran); Paspoort: 477845448 (VS); nationaal identiteitsbewijs nr.:
07442833, vervaldatum 15 maart 2016 (Amerikaans rijbewijs).
5.

BOUYERI, Mohamed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8.3.1978 in Amsterdam

(Nederland) — lid van de Hofstadgroep.
6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in

Libanon, Libanees onderdaan.
7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) geboren op 14.4.1965 of 1.3.1964 in Pakistan, paspoort nr. 488555

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza

Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf
Abu-al-Karkh), geboren rond 1957 in Iran; Adressen: (1) Kermanshah, Iran, (2) legerbasis Mehran, provincie Ilam,
Iran.
9.

SHAKURI Ali Gholam, geboren rond 1965 in Teheran, Iran.

10. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solai
mani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), geboren op
11.3.1957 in Iran; Iraans onderdaan; Paspoort: 008827 (Iraans diplomatiek paspoort), afgegeven in 1999, Titel:
generaal-majoor.
II. GROEPEN EN ENTITEITEN

1.

Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionaire Raad, Arabische Revolutionaire Brigades, Zwarte
September, en Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims).

2.

Al-Aqsa Martelarenbrigades.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir en al-Hijra.

5.

Babbar Khalsa.

6.

Communist Party of the Philippines, inclusief New People's Army (NPA), Filipijnen.

7.

Gama'a al-Islamiyya (alias Al-Gama'a al-Islamiyya) ((Islamitische Groep — IG).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar — Cephe (IBDA/C) (Front van Voorvechters voor het Grote Islamitische Oosten).

9.

Hamas (inbegrepen Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

10. „Militaire vleugel van Hezbollah” (ook bekend als „Militaire vleugel van (respectievelijk) Hizballah, Hizbullah,
Hizbollah, Hezballah, Hisbollah, Hizbu'llah, Hizb Allah” en „Raad van de Jihad”) (en alle daaraan rapporterende
eenheden, waaronder de Externe Veiligheidsorganisatie).
11. Hizbul Mujahideen (HM).
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12. Hofstadgroep.
13. Holy Land Foundation for Relief and Development.
14. International Sikh Youth Federation (ISYF).
15. Khalisan Zindabad Force (KZF).
16. Koerdische Arbeiderspartij (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL).
17. Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam — LTTE.
18. Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger).
19. Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (Palestijnse Islamitische Jihad)
20. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina).
21. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC) (Volks
front voor de bevrijding van Palestina-Algemeen Commando).
22. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia).
23. Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionair Links); alias Dev Sol) (Revo
lutionair Volksbevrijdingsleger/front/partij).
24. Sendero Luminoso (SL) (Lichtend Pad).
25. Teyrbazen Azadiya Kurdistan — TAK (alias Kurdistan Freedom Falcons (Koerdische Vrijheidsvalken), Kurdistan
Freedom Hawks (Koerdische Vrijheidshaviken)).
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VERORDENING (EU) Nr. 791/2014 VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de
economische en financiële betrekkingen met Irak
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,
Gezien Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB van de Raad van 7 juli 2003 inzake Irak en tot intrekking van
de Gemeenschappelijke Standpunten 96/741/GBVB en 2002/599/GBVB (1),
Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbe
leid en van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad (2) zijn bepaalde beperkende maatregelen tegen Irak vastgesteld
overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB en Resolutie 1483 (2003) van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties.

(2)

De leden 3 en 4 van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1210/2003, volgens welke geen economische middelen
direct of indirect ter beschikking mogen worden gesteld van of ten behoeve van de in de bijlage IV bij die verorde
ning genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, lichamen of entiteiten, indien die personen, lichamen of
entiteiten daardoor in staat worden gesteld tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, moeten worden samen
gevoegd.

(3)

Op 22 juli 2014 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Besluit 2014/484/GBVB (3) waarmee een verbod wordt
ingesteld op het direct of indirect ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen ten behoeve van
de in de lijst genoemde personen en entiteiten. Er is voorzien in specifieke vrijstellingen, namelijk voor tegoeden
en economische middelen die: a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften,
b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in
verband met de verlening van juridische diensten, c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten voor
het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden en economische middelen, of d) noodzakelijk zijn voor het
betalen van buitengewone uitgaven.

(4)

Het is ook dienstig Verordening (EG) nr. 1210/2003 te actualiseren met recente informatie die door de lidstaten
is verstrekt, met betrekking tot de bevoegde autoriteiten.

(5)

Verordening (EG) nr. 1210/2003 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1210/2003 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 3 wordt vervangen door:
„3.
Aan of ten behoeve van in bijlage IV genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, lichamen of enti
teiten worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.”;
b) lid 4 wordt geschrapt.
(1) PB L 169 van 8.7.2003, blz. 72.
(2) Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële
betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 (PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6).
(3) Besluit 2014/484/GBVB van de Raad van 22 juli 2014 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/CFSP inzake Irak (zie
bladzijde 38 van dit Publicatieblad).
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2) Artikel 4 bis wordt vervangen door:
„Artikel 4 bis
Het verbod in artikel 4, lid 3, van deze verordening mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden
hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op deze verboden.”.
3) Artikel 5 wordt vervangen door:
„Artikel 5
1.
Artikel 4 vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of
kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een in de lijst genoemde persoon,
entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling
of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.
2.
In afwijking van artikel 4, lid 3, kunnen de bevoegde autoriteiten, zoals aangegeven op de websites die zijn
genoemd in bijlage V, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde
bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economi
sche middelen:
a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage IV genoemde natuur
lijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhan
kelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behande
lingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in
verband met de verlening van juridische diensten;
c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten uitsluitend voor het houden of beheren van
bevroren tegoeden of economische middelen; of
d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde
autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in
kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.
3.
De betrokken lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeen
komstig dit artikel is verleend.”.
4) Bijlage V wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.
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, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON
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„BIJLAGE V

Websites voor informatie over de in artikelen 5, 6, 7 en 8 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennis
gevingen aan de Europese Commissie

A. Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:
BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DENEMARKEN

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/
IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/
ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/
CΥΡRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions
HONGARIJE

http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list
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MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%
20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLEN

http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-oministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_
ukrepi/
SLOWAKIJE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner
VERENIGD KONINKRIJK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
B. Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:
Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)
EEAS 02/309
1049 Brussel
België
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 792/2014 VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
houdende uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beper
kende maatregelen in verband met de situatie in Libië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband
met de situatie in Libië (1), en met name artikel 16, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 2 maart 2011 Verordening (EU) nr. 204/2011 vastgesteld.

(2)

De Raad is van oordeel dat er in het geval van één persoon niet langer redenen zijn om deze te handhaven op de
lijst van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011.

(3)

Verordening (EU) nr. 204/2011 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De vermelding van de hierna genoemde persoon wordt geschrapt van de lijst in bijlage III bij Verordening (EU)
nr. 204/2011:
23. ZIDANE, Mohamad Ali.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is bindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle
lidstaten.
Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 793/2014 VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht
van de situatie in Syrië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht
van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (1), en met name artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 18 januari 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie in Syrië moeten er drie personen en negen entiteiten worden toegevoegd aan de in
bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan
beperkende maatregelen.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage II bij Verorde
ning (EU) nr. 36/2012.
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, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.
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BIJLAGE
Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 1

A. Personen
Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum
plaatsing op
de lijst

Prominent zakenman, voorzitter
van de Akkad-groep, een groep
ondernemingen die opereren in tal
van sectoren van de Syrische
economie, waaronder de olie- en
gassector. Verleent steun aan en
profiteert van het Syrische regime.

23.7.2014

181. Colonel Suhayl Hasan ook bekend
als Colonel Suhayl al-Hasan,
„al-Nimir”/„The Tiger”, Sohail
Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail
Hassan, Lieutenant Colonel Suhayl
Hassan, Brigadier General Suhayl
Hasan

Militair bevelhebber voor het Syri
sche regime, verantwoordelijk voor
gewelddadige onderdrukking van
de burgerbevolking; steunt het
regime.

23.7.2014

182. Amr Armanazi ook bekend als
Geboortedatum:
Amr Muhammad Najib Al-Arma
7 februari 1944
nazi, Amr Najib Armanazi, Amrou
Al-Armanazy

Directeur-generaal van het Syrische
Centrum voor Wetenschappelijke
Studies en Onderzoek (Scientific
Studies and Research Centre —
SSRC), verantwoordelijk voor het
verlenen van steun aan het Syri
sche leger voor de aanschaf van
apparatuur die rechtstreeks wordt
gebruikt voor het toezicht op en
de repressie van demonstranten.
Verantwoordelijk voor geweldda
dige onderdrukking van de burger
bevolking; steunt het regime.

23.7.2014

180. Hashim Anwar al-Aqqad ook
bekend als Hashem Aqqad,
Hashem Akkad, Hashim Akkad

Geboortedatum: 1961.
Mohagirine, Syrië

B. Entiteiten

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum
plaatsing op
de lijst

54.

Oceans Petroleum Trading. ook
bekend als Overseas Petroleum
Tradeing (SAL), Overseas Petro
leum Company.

Dunant Street, Snoubra
Sector, Beiroet, Libanon.

Verleent steun aan het Syrische
regime en profiteert ervan door in
het geheim olie naar het Syrische
regime door te sluizen.

23.7.2014

55.

Tri Oceans Trading

35b Saray El Maadi
Tower, Corniche El Nile,
Caïro, Egypte, Postal
Code 11431
P.O. Box: 1313 Maadi

Verleent steun aan het Syrische
regime en profiteert ervan door in
het geheim olie naar het Syrische
regime door te sluizen.

23.7.2014

56.

The Baniyas Refinery Company
ook bekend als Banias, Banyas.

Banias Refinery Buil
ding, 26 Latkia Main
Road, Tartous,
P.O. Box 26, Syrië.

Dochteronderneming van de
General Corporation for Refining
and Distribution of Petroleum
Products (GCRDPP), een onderdeel
van het ministerie van Petroleum
en Minerale Rijkdommen. Verleent
als zodanig financiële steun aan
het Syrische regime.

23.7.2014
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Datum
plaatsing op
de lijst

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

57.

The Homs Refinery Company. ook
bekend als Hims, General
Company for Homs Refinery.

General Company for
Homs Refinery Building,
352 Tripoli Street,
Homs,
P.O. Box 352, Syrië.

Dochteronderneming van de
General Corporation for Refining
and Distribution of Petroleum
Products (GCRDPP), een onderdeel
van het ministerie van Petroleum
en Minerale Rijkdommen. Verleent
als zodanig financiële steun aan
het Syrische regime.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361,
Damascus

Betrokken bij de aankoop van
militaire uitrusting ter ondersteu
ning van het regime en als zodanig
verantwoordelijk voor geweldda
dige onderdrukking van de burger
bevolking in Syrië. Afdeling van
het ministerie van Defensie.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of
Defence. ook bekend als Industrial
Establishment of Defense (IED),
Industrial Establishment for
Defence, Defence Factories Esta
blishment, Establissements Indu
striels de la Defense (EID), Establis
sement Industrial de la Defence
(ETINDE), Coefficient Defense
Foundation.

Al Thawraa Street,
P.O. Box 2330
Damascus, of
Al-Hameh, Damascus
Countryside,
P.O. Box 2230.

Betrokken bij de aankoop van
militaire uitrusting ter ondersteu
ning van het regime en als zodanig
verantwoordelijk voor geweldda
dige onderdrukking van de burger
bevolking in Syrië. Afdeling van
het ministerie van Defensie.

23.7.2014

60.

Higher Institute for Applied
Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Aangesloten bij en dochterinstel
ling van het reeds op de lijst
geplaatste Syrische Centrum voor
Wetenschappelijke Studies en
Onderzoek (Scientific Studies and
Research Centre — SSRC).
Verstrekt opleiding en ondersteu
ning aan het SSRC en is als
zodanig verantwoordelijk voor
gewelddadige onderdrukking van
de burgerbevolking.

23.7.2014

61.

National Standards & Calibration
Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470
Damascus

Aangesloten bij en dochterinstel
ling van het reeds op de lijst
geplaatste Syrische Centrum voor
Wetenschappelijke Studies en
Onderzoek (Scientific Studies and
Research Centre — SSRC).
Verstrekt opleiding en ondersteu
ning aan het SSRC en is als
zodanig verantwoordelijk voor
gewelddadige onderdrukking van
de burgerbevolking.

23.7.2014

62.

El Jazireh ook bekend als
Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd
floor, Sami el Solh,
Beiroet sector koolwa
terstoffen

In eigendom of onder zeggenschap
van Ayman Jaber en bijgevolg
geassocieerd met een op de lijst
geplaatste persoon.

23.7.2014

23.7.2014
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 794/2014 VAN DE COMMISSIE
van 22 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, 22 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

59,9

TR

57,9

XS

56,8

ZZ

58,2

MK

27,7

TR

79,1

ZZ

53,4

TR

92,4

ZZ

92,4

AR

113,7

BO

100,6

CL

116,3

EG

75,0

NZ

145,2

TR

74,0

UY

124,4

ZA

122,2

ZZ

108,9

BR

145,7

CL

45,2

EG

145,4

TR

80,5

ZZ

104,2

AR

204,8

BR

126,0

CL

110,3

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

136,7

ZZ

129,9

AR

181,2

CL

91,6

NZ

97,5

ZA

109,5

ZZ

120,0

MK

86,8

TR

231,6

XS

80,5

ZZ

133,0

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00

23.7.2014
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(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0809 29 00

TR

348,5

US

563,9

0809 30

0809 40 05

ZZ

456,2

MK

75,2

TR

142,2

ZZ

108,7

BA

53,1

MK

53,5

ZZ

53,3

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De
code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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VERORDENING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK (EU) Nr. 795/2014
van 3 juli 2014
met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen
(ECB/2014/28)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid op artikel 127, lid 2,
Gezien de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid
artikel 3.1, artikel 22 en het eerste streepje van artikel 34.1,
Overwegende:
(1)

Het vierde streepje van artikel 127, lid 2 van het Verdrag en het vierde streepje van artikel 3.1 van de Statuten
van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”)
bekleden het Eurosysteem met de bevoegdheid een goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen.

(2)

Het Eurosysteem bevordert de goede werking van het betalingsverkeer door, onder meer, het uitoefenen van over
sight.

(3)

In januari 2001 werd door het Eurosysteem bepaald dat de „Core Principles for Systemically Important Payment
Systems” zoals ontwikkeld door het „Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)” van de Bank voor
Internationale Betalingen (BIB) gelden als de minimumvereisten voor systeemrelevantebetalingssystemen („systemi
cally important payment systems”) (SIPS)) (1).

(4)

In april 2012 zijn de „Core Principles for Systemically Important Payment Systems” vervangen door de beginselen
voor financiële marktinfrastructuren van het CPSS en het Technisch Comité van de Internationale organisatie van
effectentoezichthouders (IOSCO) (hierna de „CPSS-IOSCO-beginselen”) (2), welke beginselen de bestaande interna
tionale oversightnormen voor onder meer SIPS harmoniseren en versterken.

(5)

Volgens de CPSS-IOSCO-beginselen dienen SIPS onderworpen te worden aan effectief oversight aan de hand van
duidelijk geformuleerde en openbaar gemaakte criteria, omdat SIPS systeemrisico's kunnen veroorzaken indien zij
onvoldoende worden beschermd tegen de risico's waaraan ze worden blootgesteld. Daarnaast dienen de bevoegde
autoriteiten over voldoende bevoegdheden en middelen te beschikken om hun respectievelijke taken te vervullen,
waaronder het nemen van corrigerende maatregelen. CPSS-IOSCO beveelt aan deze beginselen te implementeren
voor zover de nationale wettelijke en regelgevende kaders dat toestaan.

(6)

Om die reden en tevens ter garantie van de efficiency en soliditeit van de SIPS, heeft de Europese Centrale Bank
(ECB) besloten de CPSS-IOSCO-beginselen te implementeren door middel van een verordening. Ook autoriteiten
in andere landen worden geacht op soortgelijke wijze de CPSS-IOSCO-beginselen te introduceren en toe te passen
in hun respectievelijke wettelijke en regelgevende kaders in de maximaal voor zover deze kaders dat toestaan.

(7)

Deze verordening heeft betrekking op SIPS, waaronder zowel systemen voor het betalen van grote bedragen als
systeemrelevanteretailbetalingssystemen. De verordening is van toepassing op door centrale banken en door parti
culiere exploitanten beheerde betalingssystemen. De CPSS-IOSCO-beginselen erkennen dat in uitzonderlijke
gevallen de beginselen anders toegepast worden met betrekking tot door centrale banken beheerde betalingssys
temen, op grond van vereisten die zijn vastgelegd in relevant(e) wet- en regelgeving of beleid. Het Eurosysteem
heeft doelstellingen en verantwoordelijkheden uit hoofde van publiek belang, alsmede een institutioneel kader
zoals gedefinieerd in het Verdrag en de ESCB-statuten, hetgeen inhoudt dat Eurosysteem-SIPS vrijgesteld kunnen
worden van bepaalde vereisten uit hoofde van deze verordening. In dit kader dienen Eurosysteem-SIPS vrijgesteld
te worden van specifieke vereisten: met betrekking tot governance, liquidatieplannen, deelnemingen en liquide
activa, onderpand en beleggingsrisico's die hetzelfde gebied bestrijken als de vereisten die de Raad van bestuur
formeel heeft vastgesteld. Deze vrijstellingen worden in meerdere bepalingen van deze verordening gespecificeerd.

(8)

Op basis van Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees
„real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (3), heeft TARGET2 een gedecentraliseerde structuur die

(1) Beschikbaar op de BIS-website, zie www.bis.org/publ/cpss43.pdf.
(2) Beschikbaar op de BIS-website, zie www.bis.org/publ/cpss101a.pdf.
(3) PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1.
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meerdere betalingssystemen met elkaar verbindt. De TARGET2-deelsystemen worden zoveel mogelijk geharmoni
seerd, met bepaalde uitzonderingen uit hoofde van beperkingen op basis van nationaal recht. TARGET2 wordt
tevens gekenmerkt door een enkelvoudig technisch platform, namelijk het Single Shared Platform. De Raad van
bestuur heeft beslissende bevoegdheid met betrekking tot TARGET2 en waarborgt de publieke functie daarvan:
deze governance-regeling wordt weerspiegeld in het oversight van TARGET2.
(9)

De efficiency en soliditeit van een SIPS vereist naleving van de toepasselijke nationale wetgeving en heldere regels,
procedures en contracten op basis waarvan deze functioneert. Naleving van wetgeving heeft betrekking op de
rechtssystemen van alle landen waarin een SIPS-exploitant of diens deelnemers werkzaam zijn.

(10)

De efficiency en soliditeit van een SIPS hangt ook af van de duidelijkheid en geschiktheid van zijn governanceregelingen, die duidelijk vastgelegd dienen te worden.

(11)

Een solide en zich ontwikkelend kader waarin op integrale wijze risico's met betrekking tot juridische zaken,
kredieten, liquiditeit, exploitatie, algemene bedrijfsvoering, bewaring, investeringen en andere risico's worden
beheerd is van essentieel belang voor het vaststellen, meten, bewaken en beheren van het gehele risicoscala dat
zich voordoet in, of wordt gelopen door, een SIPS-exploitant. Dit geldt ook voor de degelijkheid en veerkracht
van het onderpandkader van een SIPS-exploitant, voor regels en procedures inzake verzuim door een deelnemer
en bedrijfscontinuïteitsplannen.

(12)

Voor de vermindering van systeemrisico is onder meer vereist dat de afwikkeling een definitief karakter heeft. De
Unie heeft Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het defini
tieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen
goedgekeurd (1). Richtlijn 98/26/EG vereist dat de regels van op basis daarvan aangewezen systemen het tijdstip
van invoering zullen bepalen (waarna overboekingsopdrachten juridisch afdwingbaar zijn en, zelfs in het geval
van een insolventieprocedure tegen een deelnemer, bindend zijn voor derden), alsmede het moment van onher
roepelijkheid van overboekingsopdrachten. Afwikkeling binnen een werkdag of realtime is ook aan te raden
indien dit verenigbaar is met het algemene ondernemingsmodel van de SIPS en indien dit noodzakelijk is om de
SIPS-exploitant en -deelnemers in staat te stellen hun respectievelijke krediet- en liquiditeitsrisico's te beheren.

(13)

Objectieve, op risico's gebaseerde en openbaar gemaakte criteria voor deelname aan een SIPS, die een correcte en
een (aan acceptabele risicobeheersingnormen onderworpen) vrije toegang tot een SIPS mogelijk maken, bevor
deren de veiligheid en de efficiency van een SIPS en de markten die erdoor worden bediend, zonder disproportio
nele belemmering van de vrijheid van dienstverlening.

(14)

Bepalingen van deze verordening die een SIPS-exploitant verplichten gegevens te verzamelen, verwerken en
verzenden mogen geen afbreuk doen aan geldende regels ten aanzien van bescherming van gegevens van deelne
mers of klanten.

(15)

Een integraal efficiënte en effectieve SIPS, met duidelijk gedefinieerde, meetbare en haalbare doelstellingen, is opti
maal in staat te voldoen aan de behoeftes van de SIPS-deelnemers en de markten die erdoor worden bediend.

(16)

De ECB kan een beroep doen op de nationale centrale banken voor het uitvoeren van ESCB-taken, in de mate
zoals mogelijk en passend geacht.

(17)

De in deze verordening vastgelegde vereisten zijn evenredig aan de specifieke risico's waaraan de SIPS zijn bloot
gesteld.

(18)

De mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten om corrigerende maatregelen te verlangen met betrekking tot het
verhelpen van, of vermijden van herhaling van niet-inachtneming van deze verordening, en de mogelijkheid voor
de ECB om effectieve, evenredige en afschrikwekkende sancties op te leggen tegen overtredingen van deze veror
dening zijn een essentiële onderdelen van de onder het Verdrag en de ESCB-statuten maximaal toegestane imple
mentatie van de CPSS-IOSCO-beginselen.

(19)

De naleving van de in deze verordening vastgestelde oversightvereisten dient onderworpen te worden aan een
overgangsperiode, waardoor de SIPS-exploitanten de gelegenheid krijgen vertrouwd te raken met de vereisten en
deze uit te voeren,

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp en werkingssfeer
1.

Deze verordening stelt oversightvereisten vast voor SIPS.

2.
De Raad van bestuur stelt een besluit vast waarin de aan deze verordening onderworpen betalingssystemen, hun
respectievelijke exploitanten en de bevoegde autoriteiten worden aangewezen. Deze lijst wordt op de ECB-website bijge
houden en wordt na iedere wijziging bijgewerkt.
(1) PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45.
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3.
Een betalingssysteem wordt aangeduid als een SIPS indien: a) het in aanmerking komt voor aanwijzing als systeem
op basis van Richtlijn 98/26/EG door een lidstaat die de euro als munt heeft of waarvan de exploitant is gevestigd in het
eurogebied waaronder vestiging door middel van een bijkantoor via welke het systeem wordt geëxploiteerd, en b)
tenminste twee van de volgende zaken zich voordoen in een kalenderjaar:
i)

De totale gemiddelde dagelijkse waarde van verwerkte betalingen die in euro luiden overstijgt een bedrag van
10 000 000 000 EUR;

ii) Het marktaandeel daarvan tenminste één van de volgende is:
— 15 % van het totale volume van in euro luidende betalingen;
— 5 % van het totale volume van in euro luidende grensoverschrijdende betalingen;
— 75 % van het totale volume van in euro luidende betalingen op het niveau van een lidstaat die de euro als munt
heeft;
iii) De grensoverschrijdende activiteiten daarvan (d.w.z. deelnemers die gevestigd zijn in een ander land dan dat van de
SIPS-exploitant en/of grensoverschrijdende koppelingen met andere betalingssystemen) bestrijken vijf of meer landen
en genereren een minimum van 33 % van het totale volume van in euro luidende betalingen die door deze SIPS
worden verwerkt;
iv) Het wordt gebruikt voor de afwikkeling van andere FMI's.
4.
SIPS-exploitanten waarborgen dat de door hen beheerde SIPS voldoet aan de in artikel 3 tot en met 21 vermelde
vereisten.
Artikel 2
Definities
In deze verordening wordt bedoeld met:
1. „afwikkelingsbank”: een bank die rekeningen aanhoudt met betrekking tot betalingen, waarop de vervulling van
verplichtingen uit hoofde van een betalingssysteem plaatsvindt;
2. „algemeen bedrijfsrisico”: enige potentiële aantasting van de financiële positie van een SIPS in zijn hoedanigheid
van bedrijf als gevolg van een daling van de inkomsten of een toename van de kosten daarvan, zodanig dat de
kosten hoger zijn dan de inkomsten en resulteren in een verlies dat ten laste van het kapitaal gebracht moet
worden;
3. „betalingsopdracht”: heeft dezelfde betekenis als bedoeld in artikel 2, onder i), eerste streepje van Richtlijn
98/26/EG;
4. „betalingssysteem”: een formele regeling tussen drie of meer deelnemers, met uitzondering van eventuele afwikke
lingsbanken, centrale tegenpartijen, clearing houses van centrale tegenpartijen of indirecte deelnemers, met gemeen
schappelijke regels en gestandaardiseerde regelingen voor de uitvoering van betalingsopdrachten tussen de deelne
mers;
5. „bevoegde autoriteit”: de centrale bank van het Eurosysteem die hoofdverantwoordelijke is met betrekking tot over
sight en als zodanig is aangewezen in artikel 1, lid 2;
6. „bewaardersrisico”: het risico dat een verlies wordt geleden op in bewaring genomen activa in het geval van insol
ventie, nalatigheid, fraude, slecht beheer of gebrekkige administratie van de bewaarder of onderbewaarder;
7. „bewaarnemingsbank”: een bank die de financiële activa van derden in bewaring houdt en bewaakt;
8. „de Directie”: de uitvoerend directeuren, d.w.z. leden van een unitair bestuur die zich bezighouden met het dagelijks
bestuur van de SIPS-exploitant en leden van een leidinggevend orgaan van de SIPS-exploitant in geval van een
getrapt bestuur;
9. „deelnemer”: een door een betalingssysteem geïdentificeerde of herkende entiteit die, direct of indirect, bevoegd is
betalingsopdrachten naar dat systeem te verzenden en daar betalingsopdrachten van kan ontvangen;
10. „desbetreffende belanghebbenden”: deelnemers, FMI's met invloed op het risico van een SIPS, en, in individuele
gevallen, andere marktspelers die beïnvloed worden;
11. „eenzijdige betaling”: een betaling waarbij slechts één geldoverboeking plaatsvindt in één valuta;
12. „Eurosysteem-SIPS”: SIPS die eigendom zijn van en beheerd worden door een centrale bank van het Eurosysteem;
13. „extreme maar aannemelijke marktomstandigheden”: een integrale reeks historische en hypothetische condities,
inclusief de meest volatiele perioden die de door een SIPS bediende markten hebben doorgemaakt;
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14. „financiële marktinfrastructuur” (FMI): een multilateraal systeem tussen deelnemende instellingen, inclusief de
systeembeheerder, dat wordt gebruikt voor clearing, verevening of vastlegging van betalingen, zekerheden, derivaten
of andere financiële transacties;
15. „grensoverschrijdend onderpand”: onderpand waarvoor, gezien vanuit het perspectief van het land waarin de activa
worden aanvaard als onderpand, tenminste één van de volgende elementen buitenlands is: a) de denominatievaluta;
b) het land waarin de activa zich bevinden, of c) het land waarin de uitgever is gevestigd;
16. „grensoverschrijdende betaling”: een betaling tussen deelnemers die in verschillende landen zijn gevestigd;
17. „herstelplan”: een door een SIPS-exploitant ontwikkeld plan om de goede werking van een SIPS te herstellen;
18. „het Bestuur”:: het bestuursorgaan dan wel het toezichthoudende orgaan van een SIPS-exploitant, één van beiden of
gezamenlijk, krachtens nationaal recht;
19. „hoofdrisico”: het risico dat een tegenpartij de volledige waarde verliest die met een transactie is gemoeid, d.w.z.
hetzij het risico dat een verkoper van financiële activa de activa onherroepelijk levert, maar geen betaling ontvangt,
hetzij het risico dat een koper van een financieel activum onherroepelijk betaalt, maar het activum niet ontvangt;
20. „investeringsrisico”: het risico van verlies waaraan een SIPS-exploitant of deelnemer wordt blootgesteld wanneer de
SIPS-exploitant investeert in zijn eigen middelen of die van zijn deelnemers, bijvoorbeeld onderpand;
21. „juridisch risico”: het risico dat voortvloeit uit de toepassing van wet- of regelgeving, gewoonlijk resulterend in een
verlies;
22. „kredietrisicobedrag”: een bedrag of waarde dat een deelnemer mogelijkerwijze niet voor de volledige waarde zal
vereffenen, hetzij wanneer deze opeisbaar wordt, hetzij op enig ander moment in de toekomst;
23. „kredietrisico”: het risico dat een tegenpartij, ongeacht of dit een deelnemer of een andere entiteit is, niet in staat is
zijn financiële verplichtingen volledig na te komen wanneer deze opeisbaar worden of op enig ander moment in de
toekomst;
24. „liquiditeitsrisico”: het risico dat een tegenpartij, ongeacht of dit een deelnemer of een andere entiteit is, over onvol
doende fondsen beschikt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen wanneer deze opeisbaar worden, hoewel
hij in de toekomst mogelijk wel over voldoende fondsen zal beschikken;
25. „liquiditeitsverschaffer”: een verstrekker van contanten zoals bedoeld onder artikel 5, lid 3, artikel 6, lid 5, artikel 8,
lid 1, artikel 8, lid 9 en artikel 8, lid 11, dan wel activa zoals bedoeld in artikel 8, lid 4, inclusief een SIPS-deelnemer
of een externe partij;
26. „marktrisico”: het risico van verliezen op posities, zowel binnen als buiten de balans, die voortvloeien uit schom
melingen van de marktprijzen;
27. „materieel”: kwalificatie van een risico, afhankelijkheid en/of wijziging die de bekwaamheid van een entiteit tot het
op de gebruikelijke wijze presteren of het verlenen van diensten zou kunnen aantasten;
28. „nostro agent”: een bank die door de deelnemers aan een SIPS wordt gebruikt voor verevening;
29. „onderpand”: een activum of verplichting van een derde die door een onderpandgever wordt gebruikt om een
verplichting vis-à-vis een onderpandnemer te verzekeren. Onderpand omvat zowel binnenlands onderpand als
grensoverschrijdend onderpand;
30. „operationeel risico”: het risico dat gebreken in informatiesystemen of interne processen, menselijke fouten,
beheersfouten of storingen die zijn veroorzaakt door externe gebeurtenissen of uitbestede diensten resulteren in de
vermindering, verslechtering of verstoring van de door een SIPS verschafte diensten;
31. „ordelijk liquidatieplan”: een door een SIPS-exploitant ontwikkeld plan voor de ordelijke sluiting van een SIPS;
32. „relevante autoriteiten”: autoriteiten die een legitiem belang hebben bij toegang tot informatie van een SIPS om aan
hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals afwikkelingsautoriteiten en toezichthouders van grote deel
nemers;
33. „SIPS-exploitant”: de rechtspersoon die juridisch aansprakelijk is voor de exploitatie van een SIPS;
34. „systeemrisico”: het risico dat een deelnemer of de SIPS-exploitant hun respectievelijke verplichtingen uit hoofde
van een SIPS niet nakomen, als gevolg waarvan andere deelnemers en/of de SIPS-exploitant hun verplichtingen niet
kunnen nakomen wanneer deze opeisbaar worden, mogelijkerwijs met overloopeffecten die de stabiliteit van of het
vertrouwen in het financiële system bedreigen;
35. „tweezijdige betaling”: een betaling waarbij twee geldoverboekingen worden gedaan in verschillende valuta door
middel van een exchange-for-value afwikkelingssysteem;
36. „uitgesteld netto-vereveningssysteem” (DNS): een systeem dat op netto-basis verevent aan het einde van een vooraf
vastgestelde vereveningscyclus, bijvoorbeeld aan het einde van of gedurende de werkdag;
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37. „voorgenomen afwikkelingsdatum”: de datum die door de verzender van een betalingsopdracht als afwikkelings
datum wordt ingevoerd in een SIPS;
38. „werkdag”: heeft dezelfde betekenis als bedoeld in artikel 2, onder n) van Richtlijn 98/26/EG.
39. „wrong-way risk”: het risico dat ontstaat voor een deelnemer of een emittent indien het door die deelnemer
verschafte of door die emittent uitgegeven onderpand in hoge mate samenhangt met het kredietrisico daarvan;
Artikel 3
Juridische deugdelijkheid
1.
Een SIPS-exploitant beoordeelt of het toepasselijke recht van alle betrokken rechtsstelsels een hoge mate van zeker
heid verschaft voor en ondersteuning verleent aan elk materieel aspect van de activiteiten van zijn SIPS.
2.
Een SIPS-exploitant stelt SIPS-regels en -procedures vast en gaat overeenkomsten aan, welke helder zijn en consis
tent met het toepasselijke recht van alle betrokken rechtsstelsels.
3.
Een SIPS-exploitant is in staat de toepasselijke wet- en regelgeving, procedures en contracten met betrekking tot de
exploitatie van een SIPS op heldere en begrijpelijke wijze uit te leggen aan de bevoegde autoriteit, de deelnemers, en,
indien van toepassing, de klanten van de deelnemers.
4.
Een SIPS-exploitant neemt maatregelen teneinde te verzekeren dat de toepasselijke wet- en regelgeving, procedures
en contracten afdwingbaar zijn in alle betrokken rechtstelsels en dat de handelingen die hij verricht op basis van derge
lijke wet- en regelgeving, procedures en contracten niet worden vernietigd, ongeldig worden verklaard of worden opge
schort.
5.
Een SIPS-exploitant die zijn bedrijfsactiviteiten in meer dan één rechtssysteem uitoefent, stelt de risico's die voort
vloeien uit enig mogelijk wetsconflict vast en beperkt deze.
6.
Een SIPS-exploitant spant zich tot het uiterste in om de aanwijzing van het SIPS krachtens Richtlijn 98/26/EG te
verzekeren.
Artikel 4
Governance
1.
Een SIPS-exploitant beschikt over schriftelijk vastgelegde doelstellingen waarin een hoge prioriteit wordt gegeven
aan de veiligheid en de efficiency van het SIPS. De doelstellingen bevorderen expliciet financiële stabiliteit en andere rele
vante overwegingen van publiek belang, in het bijzonder open en efficiënte markten.
2.
Een SIPS-exploitant beschikt over schriftelijk vastgelegde governance-regelingen die voorzien in heldere en directe
verantwoordelijkheden en verantwoordingsplichten. Deze regelingen worden ter beschikking gesteld aan de bevoegde
autoriteit, de eigenaren en de deelnemers. Een SIPS-exploitant stelt een beknopte uitgave daarvan beschikbaar aan het
publiek.
3.
De rollen en verantwoordelijkheden van het Bestuur zijn helder gedefinieerd. De rollen en verantwoordelijkheden
van het Bestuur omvatten alle volgende aspecten:
a) vaststelling van heldere strategische doelen voor het SIPS;
b) vaststelling van schriftelijke procedures met betrekking tot het functioneren van het SIPS, inclusief procedures met
betrekking tot herkenning, behandeling en beheersing van belangenconflicten van zijn leden;
c) verzekering van effectieve selectie, toezicht en, indien nodig, ontslag van leden van de Directie, uitgezonderd Eurosys
teem-SIPS;
d) vaststelling van een passend vergoedingsbeleid dat consistent is met „best practices” en is gebaseerd op lange-termijn
prestaties, met uitzondering van Eurosysteem-SIPS.
4.
Met uitzondering van Eurosysteem-SIPS, beoordeelt het Bestuur zowel haar integrale functioneren als dat van haar
individuele Bestuursleden tenminste eenmaal per jaar.
5.
De samenstelling van het Bestuur verzekert integriteit evenals, behalve voor Eurosysteem-SIPS, een passende mix
van technische vaardigheden, kennis en ervaring van zowel SIPS als die van de financiële markt in het algemeen, waarbij
het Bestuur in staat wordt gesteld haar respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden te vervullen. De samenstelling
hangt verder af van de algemene allocatie van bevoegdheden op basis van nationaal recht. Met uitzondering van Eurosys
teem-SIPS, heeft het Bestuur, indien toegestaan op basis van nationaal recht, ook niet-uitvoerende bestuursleden.
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6.
De rol, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen van de Directie zijn helder omschreven. De samenstelling verze
kert integriteit, alsmede een passende mix van technische vaardigheden, kennis en ervaring van zowel SIPS als die van de
financiële markt in het algemeen, waarbij de Directie in staat wordt gesteld haar verantwoordelijkheden met betrekking
tot de exploitatie en het risicobeheer van de SIPS-exploitant te vervullen. De verplichtingen van de Directie houden,
onder leiding van het Bestuur, alle volgende zaken in, waardoor wordt verzekerd dat:
a) de activiteiten van de SIPS-exploitant overeenkomen met zijn doelstellingen, strategie en risicobereidheid;
b) interne controles en aanverwante procedures naar behoren worden ontworpen, uitgevoerd en gecontroleerd ter
bevordering van de doelstellingen van de SIPS-exploitant;
c) interne controles en aanverwante procedures regelmatig worden herzien en getest door adequaat opgeleide en
voldoende bemande risicobeheers- en interne controlefuncties;
d) actieve betrokkenheid in het risicobeheersproces;
e) voldoende middelen worden toegewezen aan het risicobeheerskader van het SIPS.
7.

Het Bestuur stelt een schriftelijk vastgelegd risicobeheerskader vast, en controleert dat, dat:

a) het beleid betreffende risicobereidheid van de SIPS-exploitant omvat;
b) verantwoordelijkheden en verantwoordingsplichten toewijst met betrekking tot risicobeslissingen;
c) besluitvorming in geval van een crisis of buitengewone omstandigheden vaststelt;
d) interne controlefuncties vaststelt.
Het Bestuur verzekert dat het risicobeheer en de interne controlefuncties over voldoende bevoegdheden, onafhankelijk
heid, middelen en toegang tot het Bestuur beschikken.
8.
Het Bestuur verzekert dat belangrijke beslissingen die invloed hebben op de technische en functionele opzet, regels
en algehele strategie van het SIPS, meer in het bijzonder met betrekking tot de keuze van clearing- en vereveningsrege
lingen, werkstructuur, het aanbod aan geclearde of verevende producten, alsmede het gebruik van technologie en proce
dures, de rechtmatige belangen van de desbetreffende SIPS-belanghebbenden op behoorlijke wijze weergeven. De desbe
treffende belanghebbenden en, waar passend, het publiek worden redelijkerwijs vooraf geraadpleegd met betrekking tot
zulke beslissingen.

Artikel 5
Integraal risicobeheerskader
1.
Een SIPS-exploitant zet een solide risicobeheerskader op en onderhoudt dat, zulks met betrekking tot de integrale
identificatie, meting, bewaking en beheer van het scala aan risico's die zich voordoen in, of worden gelopen door, een
SIPS. Hij herziet het risicobeheerskader tenminste eenmaal per jaar. Het risicobeheerskader:
a) omvat het beleid inzake risicobereidheid van de SIPS-exploitant en passende risicobeheersinstrumenten;
b) wijst verantwoordelijkheden en verantwoordingsplichten toe met betrekking tot risicobeslissingen;
c) behandelt besluitvorming in buitengewone omstandigheden met betrekking tot een SIPS, inclusief ontwikkelingen op
de financiële markten die een schadelijk effect hebben op de marktliquiditeit en de stabiliteit van het financiële
systeem in enige lidstaat die de euro als munt heeft en waar de SIPS-exploitant of één van de deelnemers is gevestigd.
2.
Een SIPS-exploitant stimuleert deelnemers, en waar van toepassing hun klanten, om de risico's die zij vormen voor
een SIPS evenals de risico's waaraan zij zelf blootstaan door een SIPS, te beheersen en te limiteren. Met betrekking tot
deelnemers omvatten dergelijke stimulerende maatregelen een effectief, proportioneel en afschrikwekkend boetesysteem
en/of regelingen voor deling van verlies.
3.
Een SIPS-exploitant toetst de materiële risico's die het SIPS loopt en zelf vormt voor andere entiteiten, waaronder
FMI's, afwikkelingsbanken, liquiditeitsverschaffers en dienstverleners, als gevolg van onderlinge afhankelijkheden
tenminste eenmaal per jaar. De SIPS-exploitant ontwikkelt risicobeheersinstrumenten die solide zijn en in verhouding
staan tot het vastgestelde risiconiveau.
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4.
Een SIPS-exploitant stelt vast wat de kritieke bedrijfsactiviteiten en -diensten van het SIPS zijn. De SIPS-exploitant
identificeert de specifieke scenario's die het SIPS mogelijk zouden kunnen belemmeren om deze kritieke activiteiten en -
diensten als going concern te leveren en beoordeelt de effectiviteit van alle herstelacties of, met uitzondering van Euro
systeem-SIPS, een ordelijke liquidatie. Hij beoordeelt de kritieke bedrijfsactiviteiten en -diensten van het SIPS tenminste
eenmaal per jaar. Op basis van deze beoordeling stelt een SIPS-exploitant een SIPS-herstelplan op of, met uitzondering
van Eurosysteem-SIPS, een ordelijk liquidatieplan. Het herstel- en ordelijk liquidatieplan bevat onder meer een inhoude
lijke samenvatting van de cruciale herstel- en ordelijke liquidatiestrategieën, een herformulering van de kritieke activi
teiten en -diensten van het SIPS en een beschrijving van de benodigde maatregelen voor het uitvoeren van de cruciale
strategieën. Een SIPS-exploitant verschaft, waar toepasselijk, de relevante autoriteiten informatie die benodigd is voor het
plannen van afwikkeling. Hij herziet het herstel- en ordelijk liquidatieplan tenminste eenmaal per jaar.
Artikel 6
Kredietrisico
1.
Een SIPS-exploitant zet een solide kader op ten behoeve van het meten, bewaken en beheersen van zijn kredietrisi
cobedrag aan zijn deelnemers en kredietrisicobedragen tussen deelnemers die voortvloeien uit het betalings-, clearing- en
afwikkelingsproces van het SIPS.
2.
Een SIPS-exploitant identificeert alle bronnen van kredietrisico. Het meten en bewaken van kredietrisicobedragen
vindt gedurende de dag plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdige informatie en passende risicobeheersinstru
menten.
3.
Een SIPS-exploitant, inclusief diegene die een DNS met een afwikkelingsgarantie exploiteert, die in de loop van de
exploitatie van het SIPS een kredietrisico oploopt vis-à-vis zijn deelnemers, dekt zijn kredietrisicobedrag naar iedere deel
nemer toe af met behulp van onderpand, garantiefondsen, deelnemingen (na aftrek van het bedrag wat is bestemd ter
afdekking van algemeen bedrijfsrisico) of andere gelijkwaardige financiële middelen.
4.
Een SIPS-exploitant, inclusief diegene die een DNS zonder afwikkelingsgarantie exploiteert, maar waar de deelne
mers worden geconfronteerd met een kredietrisicobedrag dat voortvloeit uit het betalings-, clearing- en afwikkelings
proces van het SIPS, stelt regels of contractuele arrangementen met deze deelnemers vast. De regels of contractuele
arrangementen garanderen dat de deelnemers voldoende middelen zullen verschaffen, zoals gedefinieerd in paragraaf 3,
om kredietrisicobedragen die voortvloeien uit het betalings-, clearing- en afwikkelingsproces van het SIPS af te dekken
met betrekking tot de twee deelnemers die, samen met aan hen gelieerde partijen, de grootste gezamenlijke kredietrisico
bedragen hebben.
5.
Een SIPS-exploitant stelt regels en procedures vast voor het opvangen van verliezen die rechtstreeks voortvloeien
uit het in gebreke blijven door een of meer deelnemers met betrekking tot hun verplichtingen onder het SIPS. Deze
regels en procedures behandelen de toewijzing van potentieel ongedekte verliezen, inclusief de terugbetaling van fondsen
die een SIPS-exploitant mag lenen van liquiditeitsverschaffers. Zij houden de regels en procedures in van de SIPS-exploi
tant voor de aanvulling van de door het SIPS tijdens een stress-evenement gebruikte financiële middelen, tot aan het in
paragraaf 3 vastgelegde niveau.
Artikel 7
Onderpand
1.
Een SIPS-exploitant accepteert alleen de volgende activa als onderpand: a) contanten, en b) activa met lage krediet-,
liquiditeits- en marktrisico's, d.w.z. activa waarvoor de SIPS-exploitant kan aantonen aan de bevoegde autoriteit, geba
seerd op een adequaat intern onderzoek, dat deze voldoen aan alle volgende criteria:
i)

ze zijn uitgegeven door een emittent met een laag kredietrisico;

ii) ze zijn vrij overdraagbaar zonder enige juridische belemmering of aanspraken daarop van derden;
iii) ze luiden in een valuta waarvan het risico wordt beheerd door de SIPS-exploitant;
iv) ze hebben betrouwbare prijsgegevens die regelmatig gepubliceerd worden;
v) ze staan niet op andere wijze bloot aan een aanzienlijk wrong-way risico;
vi) ze zijn niet uitgegeven door de deelnemer die het onderpand verstrekt of een entiteit die deel uitmaakt van dezelfde
groep als die deelnemer, met uitzondering van een gedekte obligatie en alleen indien de activa in de cover pool naar
behoren zijn afgescheiden binnen een sterk juridisch kader en voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in punt i)
tot en met v).
Bij de interne toetsing van punt i) tot en met vi), stelt de SIPS-exploitant een objectieve methodologie vast, legt die schrif
telijk vast en past die toe.
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2.
Een SIPS-exploitant stelt beleidslijnen en procedures vast, en voert deze uit, zulks met betrekking tot het bewaken
van de kredietkwaliteit, marktliquiditeit en prijsvolatiliteit van ieder als onderpand geaccepteerd activum. Een SIPS-exploi
tant controleert regelmatig, in ieder geval eenmaal per jaar, de toereikendheid van zijn beoordelingsbeleidslijnen en -
procedures. Een dergelijke controle vindt ook plaats wanneer zich een materiële wijziging voordoet die de risicopositie
van het SIPS beïnvloedt. Een SIPS-exploitant stelt in ieder geval dagelijks de actuele marktwaarde (mark-to-market) vast
van zijn onderpand.
3.
Een SIPS-exploitant stelt stabiele en conservatieve surpluspercentages vast en test deze tenminste eenmaal per jaar
waarbij gestreste marktomstandigheden in aanmerking worden genomen. Surpluspercentageprocedures worden
tenminste eenmaal per jaar beoordeeld door andere personeelsleden dan degenen die de surpluspercentages hebben
ontworpen en toegepast.
4.
Een SIPS-exploitant neemt maatregelen ter voorkoming van geconcentreerd bezit van bepaalde activa indien dit
een aanzienlijke belemmering zou vormen voor de mogelijkheid de activa snel van de hand te doen zonder aanzienlijke
nadelige prijseffecten.
5.
Een SIPS-exploitant die grensoverschrijdend onderpand accepteert, identificeert de risico's die aan het gebruik
hiervan zijn verbonden en verminderen en verzekert tevens dat het grensoverschrijdend onderpand tijdig gebruikt kan
worden.
6.

Een SIPS-exploitant gebruikt een effectief en operationeel flexibel systeem voor onderpandbeheer.

7.

Lid 1 is niet van toepassing op Eurosysteem-SIPS.
Artikel 8
Liquiditeitsrisico

1.
Een SIPS-exploitant stelt een integraal kader in voor het beheren van liquiditeitsrisico's gevormd door deelnemers
aan het SIPS, afwikkelingsbanken, nostro agenten, bewaarnemingsbanken, liquiditeitsverschaffers en andere relevante
entiteiten.
2.
Een SIPS-exploitant installeert operationele en analytische instrumenten, waarmee hij in staat is afwikkelings- en
financieringstromen te identificeren, meten en bewaken, inclusief het gebruik van intradayliquiditeit, op voortdurende en
tijdige basis.
3.
Een SIPS-exploitant houdt te allen tijde voldoende liquide middelen aan, of zorgt ervoor dat deelnemers deze
aanhouden, in alle valuta waarin hij werkzaam is, teneinde verevening op dezelfde dag te effectueren van betalingsver
plichtingen in een brede variëteit van mogelijke potentiële stress-scenario's. Waar passend omvat dit intradayverevening
of meerdaagse verevening. Tot stress-scenario's behoren onder meer: a) een verzuim onder extreme, maar aannemelijke
marktomstandigheden van de deelnemer die, samen met de daaraan gelieerde partijen, de grootste totale betalingsver
plichting heeft, en b) andere scenario's op basis van lid 11.
4.
Een SIPS-exploitant die eenzijdige betalingen in euro verevent houdt liquide middelen aan, of zorgt ervoor dat de
deelnemers dit doen, in overeenstemming met lid 3, teneinde tijdige afwikkeling te effectueren van betalingsverplich
tingen in geval van een verzuim van de deelnemer die, samen met de daaraan gelieerde partijen, de grootste totale beta
lingsverplichting heeft zoals vastgesteld in lid 3, onder a) op één van de volgende manieren:
a) in contanten bij het Eurosysteem, of
b) in beleenbaar onderpand zoals gedefinieerd in het onderpandkader van het Eurosysteem dat is vastgelegd in Richt
snoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Euro
systeem (1), met name indien de SIPS-exploitant toegang heeft tot permanente faciliteiten van het Eurosysteem.
5.
Een SIPS-exploitant die eenzijdige betalingen afwikkelt in euro, houdt additionele liquide middelen aan, of zorgt
ervoor dat deelnemers deze aanhouden, in overeenstemming met lid 3, onder b), op de wijze zoals vastgelegd in lid 4 of
bij een kredietwaardige commerciële bank in één of meer van de volgende instrumenten:
a) gecommitteerde kredietlijnen;
b) gecommitteerde deviezenswaps;
c) gecommitteerde retrocessieovereenkomsten (repo's);
d) activa zoals gedefinieerd in artikel 7, lid 1, die worden aangehouden door een bewaarnemer;
e) investeringen die eenvoudig beschikbaar zijn en geconverteerd kunnen worden in contanten volgens vooraf gearran
geerde financieringsarrangementen ten aanzien waarvan de SIPS-exploitant kan aantonen aan de bevoegde autoriteit,
op basis van adequaat intern onderzoek, dat de financieringsarrangementen in hoge mate betrouwbaar zijn, zelfs
onder extreme maar aannemelijke marktomstandigheden.
(1) PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.
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De SIPS-exploitant is erop voorbereid aan te kunnen tonen aan de bevoegde autoriteit, op basis van adequaat intern
onderzoek, dat de commerciële bank kredietwaardig is.
6.
Een SIPS-exploitant die tweezijdige betalingen of eenzijdige betalingen in andere valuta dan de euro afwikkelt,
houdt liquide middelen aan, of zorgt ervoor dat deelnemers deze aanhouden, in overeenstemming met lid 3, op de wijze
zoals gedefinieerd in lid 5.
7.
Indien een SIPS-exploitant de middelen zoals vermeld in lid 3 aanvult met andere activa, zijn deze activa verhandel
baar of acceptabel als onderpand (ten behoeve van bijvoorbeeld kredietlijnen, swaps, or repo's) op een ad hoc basis na
een verzuim, zelfs indien dit niet op betrouwbare wijze vooraf gearrangeerd of gegarandeerd kan worden onder extreme
maar aannemelijke marktomstandigheden. Indien een deelnemer de in lid 3 genoemde bronnen aanvult met andere
activa, verzekert de SIPS-exploitant dat deze andere activa voldoen aan de in de eerste zin genoemde vereisten. Activa
worden geacht eenvoudig verhandelbaar of acceptabel als onderpand te zijn indien de SIPS-exploitant rekening houdt
met de regels en praktijken van de betreffende centrale bank met betrekking tot geschiktheid voor onderpand.
8.

Een SIPS-exploitant mag er niet vanuit gaan dat er noodkredieten beschikbaar zijn van de centrale bank.

9.
Een SIPS-exploitant voert een due diligence onderzoek uitvoeren teneinde te verifiëren dat iedere aanbieder van
liquide middelen van het SIPS op basis van lid 3: a) beschikt over voldoende en actuele informatie met betrekking tot
het begrip en beheer van zijn liquiditeitsrisico's die verbonden zijn aan het verstrekken van contanten of activa, en b) in
staat is contanten of activa al naar gelang de behoefte te verstrekken. Een SIPS-exploitant toetst tenminste eenmaal per
jaar of hij voldoet aan de due diligence verplichting. Alleen entiteiten met toegang tot krediet van de centrale uitgevende
bank worden geaccepteerd als liquiditeitsverschaffers. Een SIPS-exploitant toetst zijn procedures voor het beschikken over
de liquide middelen van het SIPS regelmatig.
10. Een SIPS-exploitant met toegang tot rekeningen, betalingsdiensten of effectendiensten van de centrale bank
gebruikt deze diensten waar mogelijk.
11. Een SIPS-exploitant stelt door middel van grondige stress-testen vast hoeveel contanten en andere activa benodigd
zijn om te voldoen aan de vereisten onder lid 3 en 4. Hij herziet dit bedrag regelmatig, onder meer aan de hand van een
breed scala aan scenario's, waaronder:
a) historische prijsvolatiliteitspieken van de bovengenoemde activa;
b) verschuivingen van andere marktfactoren, waaronder prijsbepalende factoren en rendementscurves;
c) verzuim van één of meer deelnemers op dezelfde dag en op verschillende opeenvolgende dagen;
d) gelijktijdige druk op de financierings- en de activamarkten;
e) een spectrum van toekomstgerichte stress-scenario's onder verschillende extreme maar aannemelijke marktomstandig
heden.
Dergelijke scenario's houden ook rekening met het ontwerp en de werking van het SIPS; onderzoeken alle entiteiten die
materiële liquiditeitsrisico's kunnen opleveren voor het SIPS, waaronder afwikkelingsbanken, nostro agenten, bewaarne
mingsbanken, liquiditeitsverschaffers en daaraan verbonden FMI's, en bestrijken, waar passend, een meerdaagse periode.
12. Een SIPS-exploitant legt schriftelijk zijn redenen vast voor het aanhouden van -en heeft passende governance-rege
lingen voor- het bedrag aan contanten en andere activa die door de SIPS-exploitant of de deelnemers worden aange
houden. Hij stelt heldere procedures vast voor de reportage van de resultaten van de stresstesten aan het Bestuur. Hij
gebruikt deze resultaten om de adequaatheid van zijn liquiditeitsrisicobeheerskader te evalueren en aan te passen.
13. Een SIPS-exploitant stelt heldere regels en procedures vast waarmee het SIPS in staat is verevening op dezelfde
dag, en waar toepasselijk, tijdige intraday- en meerdaagse verevening van betalingsverplichtingen toe te passen na
verzuim van één of meer van de deelnemers. Deze regels en procedures:
a) houden en regeling in voor onvoorziene en mogelijk ongedekte liquiditeitstekorten;
b) streven ernaar dat vermindering, terugtrekking of vertraging wordt vermeden met betrekking tot verevening op
dezelfde dag van betalingsverplichtingen;
c) geven aan hoe de contanten en andere activa, die door het SIPS worden gebruikt tijdens een stress-evenement,
worden aangevuld tot de op basis van lid 3 tot en met 5 vereiste hoeveelheid.
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Artikel 9
Finale afwikkeling
Een SIPS-exploitant stelt regels en procedures vast waardoor finale afwikkeling uiterlijk aan het einde van de voorge
nomen afwikkelingsdatum plaats kan vinden.

Artikel 10
Afwikkeling in geld
1.
Een SIPS-exploitant die eenzijdige betalingen in euro afwikkelt, verzekert dat de finale afwikkeling plaatsvindt in
centralebankgeld.
2.
Een SIPS-exploitant die tweezijdige betalingen afwikelt, of eenzijdige betalingen afwikkelt in andere valuta dan de
euro, verzekert dat finale afwikkeling plaatsvindt in centralebankgeld, waar toepasselijk en beschikbaar.
3.
Indien geen centralebankgeld wordt gebruikt, verzekert een SIPS-exploitant dat geldafwikkeling plaatsvindt met
gebruik van vereveningsactiva met weinig tot geen krediet- en liquiditeitsrisico.
4.
Indien verevening plaatsvindt in commerciëlebankgeld, bewaakt, beheert en limiteert de SIPS-exploitant de kredieten liquiditeitsrisico's afkomstig van de commerciële afwikkelingsbanken. De SIPS-exploitant stelt in het bijzonder strikte
criteria voor haar afwikkelingsbanken vast, en monitoort naleving ervan,, waarbij rekening wordt gehouden met, onder
andere, hun regulering en toezicht, kredietwaardigheid, kapitalisatie, toegang tot liquiditeiten en operationele betrouw
baarheid. De SIPS-exploitant monitoort en bewaakt daarnaast de concentratie van krediet- en liquiditeitsblootstelling aan
de commerciële afwikkelingsbanken van het SIPS.
5.
Indien een SIPS-exploitant geldafwikkelingen via zijn eigen boeken laat lopen, minimaliseert hij zijn krediet- en
liquiditeitsrisico's en bewaakt deze streng.
6.
Indien afwikkeling plaatsvindt in commerciëlebankgeld, vermelden de juridische overeenkomsten van een SIPSexploitant met commerciële afwikkelingsbanken duidelijk:
a) wanneer overdrachten worden verwacht in de boeken van individuele afwikkelingsbanken;
b) dat overdrachten finaal zijn wanneer ze zijn uitgevoerd;
c) dat ontvangen fondsen zo snel mogelijk overdraagbaar zijn, op zijn minst tegen het einde van de dag.

Artikel 11
Betaling tegen betaling
Een SIPS-exploitant die een betaling-tegen-betaling systeem (payment versus payment) gebruikt, elimineert het hoofdri
sico door ervoor te zorgen dat de finale afwikkeling van één verplichting plaatsvindt indien, en alleen in het geval dat,
de finale afwikkeling van de daaraan verbonden verplichting eveneens plaatsvindt. Deze regel wordt gevolgd ongeacht of
verevening plaatsvindt op een bruto- of nettobasis en wanneer er finaliteit is.

Artikel 12
Regels en procedures met betrekking tot verzuim van deelnemers
1.
Een SIPS-exploitant definieert in de SIPS-regels en -procedures wat verzuim van een deelnemer inhoudt, waarbij
vermeld wordt dat er in ieder geval sprake is van verzuim wanneer de deelnemer niet voldoet aan zijn financiële
verplichtingen wanneer deze opeisbaar worden, als gevolg van, onder meer, operationele redenen, schending van de
overeenkomst of de aanvang van een insolventieprocedure tegen de betreffende deelnemer. Een SIPS-exploitant onder
scheidt tussen automatisch en discretionair verzuim. In dit laatste geval vermeldt de SIPS-exploitant welke entiteit die
discretionaire bevoegdheid zal uitoefenen en beoordeelt deze definitie tenminste eenmaal per jaar.
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2.
Een SIPS-exploitant beschikt over regels en procedures met betrekking tot verzuim die hem in staat stellen aan zijn
verplichtingen te blijven voldoen ingeval van verzuim door een deelnemer, waarbij de aanvulling van middelen na
verzuim wordt geregeld. De regels en procedures omschrijven in ieder geval alle volgende zaken:
a) de maatregelen die een SIPS-exploitant kan nemen wanneer verzuim plaatsvindt;
b) of het treffen van dergelijke maatregelen automatisch of discretionair is en de wijze waarop deze discretionaire
bevoegdheid wordt uitgeoefend;
c) mogelijke wijzigingen van de normale afwikkelingsprocedures van de SIPS-exploitant teneinde tijdige verevening te
verzekeren;
d) het management van betalingen in de verschillende behandelingsfasen daarvan;
e) de waarschijnlijke volgorde van maatregelen;
f) de rollen, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, inclusief de deelnemers die niet in
verzuim zijn;
g) andere mechanismen die geactiveerd kunnen worden teneinde de impact van verzuim te verminderen.
3.
Een SIPS-exploitant is erop voorbereid de regels en procedures inzake verzuim uit te voeren, inclusief passende
discretionaire procedures die zijn opgenomen in zijn regels. Een SIPS-exploitant verzekert onder meer dat: a) hij over de
operationele capaciteit inclusief voldoende goed opgeleid personeel beschikt om de in lid 2 uiteengezette procedures
tijdig uit te voeren, en b) dat de regels en procedures van het SIPS de behoefte aan documentatie, informatie en commu
nicatie en, indien er meer dan één FMI of autoriteit bij betrokken is, coördinatie als zodanig beschrijven.
4.
Een SIPS-exploitant maakt de cruciale aspecten van de in lid 2 uiteengezette regels en procedures openbaar, waar
onder tenminste alle volgende zaken:
a) de omstandigheden waaronder maatregelen getroffen moeten worden;
b) wie deze maatregelen neemt;
c) de reikwijdte van de te nemen maatregelen;
d) het mechanisme voor verplichtingen van een SIPS-exploitant versus deelnemers die niet in verzuim zijn.
5.
Ofwel tenminste eenmaal per jaar, ofwel na iedere materiële wijziging aan het SIPS die van invloed is op die regels
en procedures, test een SIPS-exploitant de in lid 2 uiteengezette regels en procedures van het SIPS, en herziet deze. Een
SIPS-exploitant betrekt de deelnemers aan het SIPS en de desbetreffende belanghebbenden bij het testen en beoordelen.

Artikel 13
Algemeen bedrijfsrisico
1.
Een SIPS-exploitant zorgt voor solide beheers- en controlesystemen voor het vaststellen, bewaken en beheren van
algemene bedrijfsrisico's, waaronder verliezen die voortvloeien uit slechte uitoefening van bedrijfsstrategie, negatieve
cashflows of onverwachte en excessief hoge exploitatiekosten.
2.
Een SIPS-exploitant houdt liquide netto-activa aan die worden verschaft middels deelnemingen, zoals gewone
aandelen, openbare reserves of andere ingehouden winsten, zodat hij de bedrijfsvoering en de diensten kan voortzetten
als een going concern indien hij algemene bedrijfsverliezen lijdt. Het bedrag van deze activa wordt bepaald door het alge
mene bedrijfsrisicoprofiel en de duur van de periode die vereist is om een herstel of ordelijke liquidatie tot stand te
brengen van zijn kritische bedrijfsvoering en diensten indien dergelijke actie wordt ondernomen.
3.
Een SIPS-exploitant beschikt over een uitvoerbaar herstelplan of, behalve voor Eurosysteem-SIPS, een ordelijk liqui
datieplan.
4.
Een SIPS-exploitant houdt voldoende liquide netto-activa aan die worden verschaft middels vermogen om het in
lid 3 bedoelde plan uit te voeren. Een SIPS-exploitant houdt minimaal liquide netto-activa aan, verschaft door deelne
mingen, voor een waarde die gelijk is aan tenminste de exploitatiekosten over zes maanden. Deze activa komen bovenop
de middelen die worden aangehouden om verzuim van deelnemers af te dekken of andere in artikel 6 en 8 bedoelde risi
co's. Deelnemingen die worden aangehouden op basis van internationale risico-gebaseerde kapitaalnormen kunnen opge
nomen worden teneinde dubbele kapitaaleisen te vermijden.
5.
Activa die worden aangehouden ter afdekking van algemeen bedrijfsrisico zijn dermate liquide en van hoge kwali
teit dat deze tijdig beschikbaar zijn. De SIPS-exploitant moet deze activa met weinig, of geen nadelig prijseffect kunnen
verkopen, zodat hij de bedrijfsvoering kan voortzetten als going concern wanneer algemene bedrijfsverliezen worden
geleden.
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6.
Een SIPS-exploitant stelt een levensvatbaar plan op voor het inzamelen van additioneel vermogen, indien zijn
vermogen het in lid 4 bepaalde bedrag te dicht nadert of lager is dan dit bedrag. Het plan wordt ter goedkeuring aan het
Bestuur voorgelegd en wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd.
7.

Lid 2 en lid 4 tot en met 6 hebben geen betrekking op Eurosysteem-SIPS.

Artikel 14
Bewaarnemings- en beleggingsrisico's
1.
Een SIPS-exploitant houdt zijn eigen activa en die van de deelnemers aan bij gecontroleerde en gereguleerde enti
teiten (hierna te noemen de „bewaarnemers”), die boekhoudkundige procedures, regels voor bewaarneming en interne
controle hebben ter volledige bescherming van deze activa tegen het risico van verlies in het geval van insolventie, nala
tigheid, fraude, slecht beheer of gebrekkige administratie van de bewaarnemer of sub-bewaarnemer.
2.

Een SIPS-exploitant heeft tijdig toegang tot zijn activa en die van de deelnemers.

3.
Een SIPS-exploitant evalueert en begrijpt zijn risico's ten aanzien van zijn bewaarnemingsbanken, waarbij rekening
wordt gehouden met de volledige relatie die hij met ieder van hen heeft.
4.
Een SIPS-exploitant heeft een investeringsstrategie die consistent is met zijn algehele risicobeheerstrategie en die
volledig openbaar wordt gemaakt aan de deelnemers. De SIPS-exploitant herziet deze investeringsstrategie tenminste
eenmaal per jaar.
5.
De investeringen van een SIPS-exploitant op basis van zijn investeringsstrategie worden gedekt door debiteuren van
hoge kwaliteit of vorderingen op deze. Een SIPS-exploitant stelt criteria voor crediteuren van hoge kwaliteit vast. Investe
ringen worden gedaan in instrumenten met een minimaal krediet-, markt- en liquiditeitsrisico.
6.

De leden 3 tot en met 5 zijn niet van toepassing op Eurosysteem-SIPS.

Artikel 15
Operationeel risico
1.
Een SIPS-exploitant zet een solide kader op met toepasselijke systemen, beleidslijnen, procedures en controles voor
het vaststellen, bewaken en beheren van exploitatierisico's.
2.
Een SIPS-exploitant stelt doelstellingen en beleidslijnen vast met betrekking tot het dienstverleningsniveau en de
betrouwbaarheid van de exploitatie ten behoeve van het bereiken van die doelstellingen. De SIPS-exploitant herziet de
doelstellingen en beleidslijnen tenminste eenmaal per jaar.
3.
Een SIPS-exploitant verzekert dat de capaciteit van een SIPS te allen tijde uitgebreid kan worden om toenames van
betalingsvolumes die plaatsvinden als resultaat van stress-evenementen op te vangen; tevens verzekert hij dat het SIPS
zijn doelstellingen op het gebied van dienstverleningsniveau kan behalen.
4.
Een SIPS-exploitant zet een integraal beleid op met betrekking tot fysieke veiligheid en beveiliging van informatie
waarmee alle mogelijke zwakheden en bedreigingen genoegzaam kunnen worden vastgesteld, beoordeeld en beheerst. De
SIPS-exploitant toetst het plan tenminste eenmaal per jaar.
5.
Een SIPS-exploitant zet een bedrijfscontinuïteitsplan op met betrekking tot gebeurtenissen die een aanzienlijk risico
voor verstoring van de bedrijfsvoering van de SIPS vormen. Het plan houdt het gebruik in van een tweede locatie en is
ontworpen om zeker te stellen dat kritische informatietechnologiesystemen binnen twee uur na dergelijke gebeurtenissen
weer in werking kunnen zijn. Het plan is zodanig opgezet dat het SIPS altijd in staat is om alle betalingen aan het einde
van de werkdag waarop de verstoring plaatsvond te verevenen. De SIPS-exploitant test het plan tenminste eenmaal per
jaar en herziet het.
6.
Een SIPS-exploitant stelt vast wie de kritische deelnemers, met name op basis van betalingsvolumes en de waarde
daarvan, alsmede hun potentiële invloed op andere deelnemers en het SIPS in zijn geheel, indien dergelijke deelnemers te
maken krijgen met een aanzienlijk exploitatieprobleem.
7.
Een SIPS-exploitant stelt de risico's vast, bewaakt, en beheert deze, die kritische deelnemers, andere FMI's en dienst
verleners en nutsbedrijven kunnen vormen voor de operaties van het SIPS.
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Artikel 16
Toegangs- en deelnamecriteria
1.
Een SIPS-exploitant stelt non-discriminatoire toegangs- en deelnamecriteria met betrekking tot de diensten van het
SIPS vast, en maakt deze openbaar,voor directe en, indien relevant, indirecte deelnemers en andere FMI's. De SIPS-exploi
tant herziet de criteria tenminste eenmaal per jaar.
2.
De toegangs- en deelnamecriteria van lid 1 worden gerechtvaardigd door de eisen van veiligheid en efficiency van
het SIPS en de markten die daardoor worden bediend en worden afgestemd op, en staan in verhouding tot, de specifieke
risico's van het SIPS. In overeenstemming met het proportionaliteitsprincipe stelt een SIPS-exploitant vereisten vast die
de toegang zo min mogelijk beperken. Indien een SIPS-exploitant toegang weigert aan een entiteit, geeft hij hiervoor
schriftelijke redenen aandie zijn gebaseerd op een integrale risicoanalyse.
3.
Een SIPS-exploitant bewaakt voortdurend of de deelnemers voldoen aan de toegangs- en deelnamecriteria van het
SIPS. Hij stelt non-discriminatoire procedures vast, en maakt deze openbaar, op basis waarvan het mogelijk is het deelna
merecht van een deelnemer te schorsen of ordelijk te beëindigen wanneer de deelnemer niet voldoet aan de toegangs- en
deelnamecriteria. De SIPS-exploitant herziet de procedures tenminste eenmaal per jaar.

Artikel 17
Getrapte deelnameregelingen
1.
Met het oog op risicobeheer verzekert een SIPS-exploitant dat de regels, procedures en contractuele arrangementen
van het SIPS het SIPS in staat stellen informatie te verzamelen met betrekking tot indirecte deelname, teneinde de mate
riële risico's voor het SIPS die voortvloeien uit deelname vast te stellen, te bewaken en te beheersen. Deze informatie
omvat minimaal alle volgende elementen:
a) het aandeel activiteiten dat directe deelnemers verrichten ten behoeve van indirecte deelnemers;
b) het aantal indirecte deelnemers die verevenen via individuele directe deelnemers;
c) het volume of de waarde van de betalingen in het SIPS die afkomstig zijn van iedere indirecte deelnemer;
d) het volume of de waarde van de betalingen onder c) in verhouding tot die van de directe deelnemers via wie de indi
recte deelnemer toegang heeft tot het SIPS.
2.
Een SIPS-exploitant stelt de materiële afhankelijkheden vast die bestaan tussen directe en indirecte deelnemers en
die het SIPS zouden kunnen aantasten.
3.
Een SIPS-exploitant identificeert de indirecte deelnemers die een reëel risico vormen voor het SIPS en de directe
deelnemers via welke zij zich toegang verschaffen tot het SIPS, met het oog op het beheren van dergelijke risico's.
4.
Een SIPS-exploitant beoordeelt tenmminste eenmaal per jaar de risico's die voortvloeien uit getrapte deelnamerege
lingen. De SIPS-exploitant neemt naar behoeve limiteringsmaatregelen teneinde te verzekeren dat de risico's naar behoren
worden beheerst.

Artikel 18
Efficiency en doeltreffendheid
1.
Een SIPS-exploitant zorgt voor een procedure ter vaststelling van en tegemoetkoming aan de behoeften van de
markten die het SIPS bedient, meer in het bijzonder met betrekking tot:
a) keuze van een clearing- en vereveningsregeling;
b) operationele structuur;
c) aanbod van producten die worden gecleared of verevend;
d) gebruik van technologie en procedures.
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2.
Een SIPS-exploitant zorgt voor helder gedefinieerde doelstellingen die meetbaar en haalbaar zijn, zoals bijvoorbeeld
op het gebied van het minimum-dienstverleningsniveau, verwachtingen voor risicobeheer en zakelijke prioriteiten.
3.
Een SIPS-exploitant zorgt voor mechanismen voor de regelmatige beoordeling, in ieder geval jaarlijks, van de in
lid 1 en 2 vastgelegde vereisten.

Artikel 19
Communicatieprocedures en -normen
Een SIPS-exploitant gebruikt relevante internationaal geaccepteerde communicatieprocedures en -normen,of accommo
deert deze, teneinde efficiënte betalingen, clearing, verevening en vastlegging te faciliteren.

Artikel 20
Openbaarmaking van de regels, cruciale procedures en marktgegevens
1.
Een SIPS-exploitant stelt heldere en integrale regels en procedures vast die volledig openbaar worden gemaakt aan
deelnemers. Toepasselijke regels en cruciale procedures worden ook openbaar gemaakt.
2.
Een SIPS-exploitant maakt heldere beschrijvingen openbaar van de opzet en de werking van het systeem alsmede
de rechten en verplichtingen van de SIPS-exploitant en de deelnemers, zodat de deelnemers de risico's kunnen beoor
delen die zij zouden lopen bij deelname aan het SIPS.
3.
Een SIPS-exploitant verschaft alle benodigde en toepasselijke documentatie en training teneinde te bewerkstelligen
dat de deelnemers de regels en procedures van het SIPS begrijpen evenals de risico's die zij lopen bij deelname aan het
SIPS.
4.
Een SIPS-exploitant maakt de tarieven van het SIPS bekend met betrekking tot de individuele SIPS-diensten evenals
het beleid inzake kortingen. De SIPS-exploitant geeft heldere beschrijvingen van de betaalde diensten, zodat vergelijking
mogelijk is.
5.
Een SIPS-exploitant completeert de reacties op het CPSS-IOSCO „Disclosure framework for financial market struc
tures” en maakt deze openbaar. De SIPS-exploitant werkt zijn reacties bij na materiële wijzigingen aan het systeem of de
omgeving daarvan, en in ieder geval elke twee jaar. Een SIPS-exploitant maakt ook, tenminste, basisgegevens met betrek
king tot transactievolumes en -waarden openbaar.

Artikel 21
Openbaarmaking aan de bevoegde autoriteit
De bevoegde autoriteit is gerechtigd alle informatie en documenten te verkrijgen van een SIPS-exploitant die benodigd
zijn om te beoordelen of wordt voldaan aan de vereisten uit hoofde van deze verordening. Een SIPS-exploitant rappor
teert de betreffende specifieke informatie aan de bevoegde autoriteit.

Artikel 22
Corrigerende maatregelen
1.

Indien een SIPS-exploitant deze verordening niet in acht neemt:

a) informeert de bevoegde autoriteit de SIPS-exploitant over de aard van de niet-naleving, en
b) verschaft de bevoegde autoriteit de SIPS-exploitant de gelegenheid te reageren en een toelichting te geven.
2.
Op basis van de door de SIPS-exploitant verschafte informatie, mag de bevoegde autoriteit de SIPS-exploitant
opdragen specifieke corrigerende maatregelen te treffen teneinde de niet- inachtneming te herstellen en/of te voorkomen
dat deze wordt herhaald.
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3.
De bevoegde autoriteit mag direct, daar waar geconstateerd, corrigerende maatregelen opleggen op basis van een
met redenen omklede mening dat het betreffende geval van niet-inachtneming ernstig genoeg is om directe actie te recht
vaardigen.
4.
De bevoegde autoriteit informeert de ECB direct over enige corrigerende maatregel die is opgelegd aan een SIPSexploitant.
5.
Corrigerende maatregelen kunnen opgelegd worden onafhankelijk van of in samenhang met sancties op basis van
Verordening (EG) Nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 (1) met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB
om sancties op te leggen.
Artikel 23
Sancties
Indien inbreuk wordt gemaakt op deze verordening, legt de ECB sancties op uit hoofde van Verordening (EG)
nr. 2532/98 van de Raad met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen en Verordening (EG)
nr. 2157/1999 van de Europese Centrale Bank van 23 september 1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Euro
pese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/1999/4) (2). De ECB publiceert de berekeningsmethodologie van de
sanctiebedragen.
Artikel 24
Evaluatie
De Raad van bestuur evalueert de algemene toepassing van deze verordening ten laatste twee jaar na de datum van
inwerkingtreding, en daarna elke twee jaar, en beoordeelt of wijzigingen eventueel nodig zijn.
Artikel 25
Slotbepalingen
1.
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
2.
SIPS-exploitants krijgen een periode van een jaar, gerekend vanaf de datum waarop de beslissing van de Raad van
bestuur op basis van artikel 1, lid 2, aan hen is bekendgemaakt, om te voldoen aan de vereisten die in deze verordening
zijn vastgelegd.
3.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig
de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 3 juli 2014.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4.
(2) PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21.
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BESLUITEN
BESLUIT 2014/482/GBVB VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
tot wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in
Niger (EUCAP Sahel Niger)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 16 juli 2012 heeft de Raad Besluit 2012/392/GBVB (1) vastgesteld. Dat Raadsbesluit verstrijkt op 15 juli 2014.

(2)

Op 28 oktober 2013 heeft de Raad Besluit 2013/533/GBVB (2) vastgesteld, met een financieel referentiebedrag
voor de periode tot en met 15 juli 2014.

(3)

Op 28 maart 2014 heeft het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) aanbevolen de GVDB-missie van de Europese
Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) conform de strategische evaluatie te verlengen met twee jaar.

(4)

Op 2 mei 2014 heeft de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV)
een brief van de Nigerese autoriteiten ontvangen waarin deze hun steun uitspreken voor een verlenging van
EUCAP Sahel Niger met twee jaar.

(5)

EUCAP Sahel Niger zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de
doelstellingen van het externe optreden van de Unie, geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2012/392/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1)

De artikelen 2 en 3 worden vervangen door:
„Artikel 2
Doelstellingen
In het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie voor veiligheid en ontwikkeling in de Sahel,
heeft EUCAP SAHEL Niger tot doel de Nigerese autoriteiten in staat te stellen hun eigen nationale veiligheidsstrategie
uit te stippelen en te implementeren. EUCAP Sahel Niger heeft tevens tot doel ertoe bij te dragen dat onder de
verschillende Nigerese veiligheidsactoren een geïntegreerde, multidisciplinaire, samenhangende, duurzame en op
mensenrechten gebaseerde aanpak van de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit wordt ontwikkeld.

(1) Besluit 2012/392/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP SAHEL Niger)
(PB L 187 van 17.7.2012, blz. 48).
(2) Besluit 2013/533/GBVB van de Raad van 28 oktober 2013 houdende wijziging van Besluit 2012/392/GBVB betreffende de GVDBmissie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (PB L 288 van 30.10.2013, blz. 68).

L 217/32

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

23.7.2014

Artikel 3
Taken
1.

Om de doelstellingen van artikel 2 te verwezenlijken zal EUCAP Sahel Niger:

a) bereid zijn het uitstippelen en tenuitvoerleggen van een Nigerese veiligheidsstrategie te steunen en doorgaan met
het verlenen van advies en bijstand bij de uitvoering van de veiligheidsdimensie van de Nigerese strategie voor
veiligheid en ontwikkeling op nationaal niveau in het noorden;
b) een faciliterende rol spelen in de coördinatie van regionale en internationale projecten ter ondersteuning van
Niger in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad;
c) de rechtsstaat versterken door de vermogens voor strafrechtelijk onderzoek te ontwikkelen, en in dit kader
passende opleidingsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren;
d) de ontwikkeling van permanente Nigerese veiligheids- en defensietroepen ondersteunen;
e) bijdragen tot het formuleren, plannen en uitvoeren van projecten op veiligheidsgebied.
2.
EUCAP Sahel Niger zal worden toegespitst op de in lid 1 genoemde activiteiten die bijdragen tot het verbeteren
van de controle over het grondgebied van Niger, waaronder in coördinatie met de Nigerese gewapende strijd
krachten.
3.
2)

EUCAP Sahel Niger verricht geen uitvoerende taken.”.

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 3 wordt vervangen door:
„3.

EUCAP Sahel Niger wordt gestructureerd overeenkomstig de desbetreffende planningdocumenten.”;

b) lid 4 wordt geschrapt.
3)

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a) het volgende lid wordt ingevoegd:
„1 bis.
Het hoofd van de missie vertegenwoordigt EUCAP Sahel Niger in het actiegebied. Het hoofd van de
missie kan, onder zijn algemene verantwoordelijkheid, beheerstaken betreffende personeels- en financiële aangele
genheden delegeren aan personeelsleden van de missie.”;
b) lid 3 wordt vervangen door:
„3.
Het hoofd van de missie geeft instructies aan alle personeelsleden van EUCAP Sahel Niger, waaronder het
ondersteunend element in Brussel, met het oog op de effectieve uitvoering van EUCAP SAHEL Niger op het
terrein, en zorgt voor de coördinatie en de dagelijkse leiding van de missie volgens de instructies op strategisch
niveau van de civiele operationele commandant.”;
c) de leden 4 en 8 worden geschrapt.

4)

In artikel 7 wordt lid 4 vervangen door:
„4. De arbeidsvoorwaarden en de rechten en plichten van het internationale en het plaatselijke personeel worden
neergelegd in contracten tussen EUCAP Sahel Niger en het betrokken personeelslid.”.

5)

In artikel 11 wordt lid 5 vervangen door:
„5. Het hoofd van de missie zorgt voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie overeenkomstig Besluit
2013/488/EU van de Raad (*).
(*) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de
bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).”.
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Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 12 bis
Juridische regelingen
Zoals vereist om uitvoering te geven aan dit besluit heeft EUCAP Sahel Niger de bevoegdheid diensten en leveringen
aan te besteden, contracten en administratieve regelingen te sluiten, personeel in dienst te nemen, bankrekeningen te
bezitten, eigendommen te verkrijgen of te vervreemden, haar schulden te vereffenen en in rechte op te treden.”.

7)

Artikel 13 wordt vervangen door:
„Artikel 13
Financiële bepalingen
1.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in verband met EUCAP Sahel Niger voor de periode van
16 juli 2012 tot en met 31 oktober 2013 moet dekken, bedraagt 8 700 000 EUR.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in verband met EUCAP Sahel Niger voor de periode van
1 november 2013 tot en met 15 juli 2014 moet dekken, bedraagt 6 500 000 EUR.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in verband met EUCAP Sahel Niger voor de periode van 16 juli 2014
tot en met 15 juli 2015 moet dekken, bedraagt 9 155 000 EUR.
2.
De uitgaven worden beheerd overeenkomstig de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de
algemene begroting van de Unie. Onderdanen van derde staten en onderdanen van het gastland mogen inschrijven
op aanbestedingen. Met goedkeuring van de Commissie mag de EUCAP Sahel Niger technische regelingen sluiten
met lidstaten, het gastland, deelnemende derde staten en andere internationale actoren over het leveren van uitrus
ting, diensten en lokalen aan EUCAP Sahel Niger.
3.
EUCAP Sahel Niger is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting van de missie. Daartoe onderte
kent de missie een overeenkomst met de Commissie.
4.
Onverminderd de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Niger betreffende het statuut van
de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP Sahel Niger) (*), is EUCAP Sahel Niger met ingang van
16 juli 2014 verantwoordelijk voor eventuele vorderingen en verplichtingen die uit de uitvoering van haar mandaat
voortvloeien, met uitzondering van vorderingen met betrekking tot ernstig wangedrag van het hoofd van de missie,
waarvoor de verantwoordelijkheid op laatstgenoemde blijft rusten.
5.
De uitvoering van de financiële regelingen laat de bevelslijn zoals bepaald in de artikelen 4, 5 en 6, en de
operationele vereisten van EUCAP Sahel Niger, met inbegrip van de verenigbaarheid van uitrusting en de interopera
biliteit van haar teams, onverlet.
6.

De uitgaven komen voor financiering in aanmerking vanaf 16 juli 2012.

(*) PB L 242 van 11.9.2013, blz. 2.”.
8)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 13 bis
Projectcel
1.
EUCAP Sahel Mali beschikt over een projectcel om projecten vast te stellen en uit te voeren. Op gebieden die
verband houden met het mandaat van EUCAP Sahel Niger en ter bevordering van de doelstellingen ervan, zal
EUCAP Sahel Niger, in voorkomend geval, de projecten die door de lidstaten en derde staten onder hun verantwoor
delijkheid worden uitgevoerd, coördineren, faciliteren en van advies voorzien.
2.
EUCAP Sahel Niger is gemachtigd financiële bijdragen van de lidstaten of van derde staten aan te wenden voor
de uitvoering van een project indien dat project is aangemerkt als een consistente aanvulling op andere acties van
EUCAP Sahel Niger, en indien het project:
a) is opgenomen in het memorandum begrotingseffecten bij dit besluit, of
b) tijdens de duur van het mandaat van EUCAP Sahel Niger op verzoek van het hoofd van de missie wordt geïnte
greerd in het memorandum begrotingseffecten door middel van een wijziging van het memorandum begrotings
effecten.
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EUCAP Sahel Niger sluit een regeling met de bijdragende staten, waarin met name wordt vastgelegd volgens welke
concrete procedures klachten van derden worden behandeld betreffende schade die is opgelopen als gevolg van
handelingen of nalatigheden van het hoofd van de missie bij de besteding van de middelen die door de betrokken
staten ter beschikking zijn gesteld. In geen geval wordt de Unie of de HV door de bijdragende staten aansprakelijk
gesteld voor handelingen of nalatigheden van het EUCAP Sahel Niger in verband met de besteding van de middelen
van die staten.
3.
9)

Het PVC fiatteert de aanvaarding van financiële bijdragen van derde staten voor de projectcel.”.

In artikel 15 wordt „Besluit 2011/292/EU” vervangen door „Besluit 2013/488/EU”.

10) In artikel 16 wordt het tweede lid vervangen door:
„Het is van toepassing tot en met 15 juli 2016.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing met ingang van 16 juli 2014.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON
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BESLUIT 2014/483/GBVB VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
inzake de actualisering en wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de
artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing
van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit
2014/72/GBVB
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 27 december 2001 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB vastgesteld (1).

(2)

Op 10 februari 2014 heeft de Raad Besluit 2014/72/GBVB (2) inzake de actualisering en wijziging van de lijst van
personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/931/GBVB („de lijst”) vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 1, lid 6, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB dienen de namen van de
personen, groepen en entiteiten op de lijst regelmatig te worden bezien om er zeker van te zijn dat er redenen
zijn om hen op de lijst te handhaven.

(4)

Dit besluit bevat de resultaten van de evaluatie die de Raad heeft verricht ten aanzien van personen, groepen en
entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn.

(5)

De Raad heeft besloten dat er niet langer redenen zijn om een persoon te handhaven op de lijst.

(6)

De Raad heeft vastgesteld dat de personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeen
schappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn, betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de
zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB, dat ten aanzien van hen een
beslissing is genomen door een bevoegde instantie in de zin van artikel 1, lid 4, van dat gemeenschappelijk stand
punt, en dat zij onderworpen moeten blijven aan de in dat gemeenschappelijk standpunt vervatte specifieke
beperkende maatregelen.

(7)

De lijst moet dienovereenkomstig worden geactualiseerd, en Besluit 2014/72/GBVB moet worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/931/GBVB van toepassing zijn, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Besluit 2014/72/GBVB wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het
terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93).
(2) Besluit 2014/72/GBVB van de Raad van 10 februari 2014 inzake de actualisering en wijziging van de lijst van personen, groepen en enti
teiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke
maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit 2013/395/GBVB (PB L 40 van 11.2.2014, blz. 56).
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BIJLAGE

Lijst van personen, groepen en entiteiten, bedoeld in artikel 1
I. PERSONEN

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), geboren op 11 augustus 1960 in Iran. Paspoort: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16 oktober 1966 in Tarut, Saudi-Arabië; Saudisch onder

daan.
4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), geboren op 6 maart 1955 of 15 maart 1955 in Iran. Iraans en

Amerikaans onderdaan. Paspoort: C2002515 (Iran); Paspoort: 477845448 (VS). Nationaal identiteitsbewijs nr.:
07442833, vervaldatum 15 maart 2016 (Amerikaans rijbewijs).
5.

BOUYERI, Mohamed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8 maart 1978 in

Amsterdam (Nederland) — lid van de „Hofstadgroep”.
6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in

Libanon, Libanees onderdaan.
7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), geboren op 14 april 1965 of 1 maart 1964 in Pakistan, paspoort

nr. 488555.
8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza

Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf
Abu-al-Karkh), geboren rond 1957 in Iran. Adressen: (1) Kermanshah, Iran, (2) legerbasis Mehran, provincie Ilam,
Iran.
9.

SHAKURI Ali Gholam, geboren rond 1965 in Teheran, Iran.

10. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solai
mani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), geboren op
11 maart 1957 in Iran. Iraans onderdaan. Paspoort: 008827 (Iraans diplomatiek paspoort), afgegeven in 1999.
Titel: generaal-majoor.
II. GROEPEN EN ENTITEITEN

1.

Abu Nidal Organisation — (ANO), (alias Fatah Revolutionaire Raad, Arabische Revolutionaire Brigades, Zwarte
September, en Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims).

2.

Al-Aqsa Martelarenbrigade.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir en al-Hijra.

5.

Babbar Khalsa.

6.

Communist Party of the Philippines, inclusief New People's Army — (NPA), Filipijnen.

7.

Gama'a al-Islamiyya (Islamitische Groep), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, — IG).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar — Cephe — (IBDA/C) (Front van Voorvechters voor het Grote Islamitische
Oosten).

9.

Hamas (inbegrepen Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

10. „Militaire vleugel van Hizballah” (ook bekend als „Militaire vleugel van (respectievelijk) Hezbollah, Hizbullah,
Hizbollah, Hezballah, Hisbollah, Hizbu'llah, Hizb Allah” en „Raad van de Jihad”) (en alle daaraan rapporterende
eenheden, waaronder de Externe Veiligheidsorganisatie).
11. Hizbul Mujahideen — (HM).
12. Hofstadgroep.
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13. Holy Land Foundation for Relief and Development (Stichting van het Heilig land voor hulp en ontwikkeling).
14. International Sikh Youth Federation — ISYF (Internationale federatie van sikh-jongeren).
15. Khalisan Zindabad Force — (KZF).
16. Koerdische Arbeiderspartij — (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL).
17. Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam — (LTTE).
18. Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger).
19. Palestina Islamic Jihad — (PIJ) (Palestijnse Islamitische Jihad).
20. Popular Front for the Liberation of Palestina — (PFLP) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina).
21. Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC)
(Volksfront voor de bevrijding van Palestina —Algemeen Commando).
22. „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — (FARC)
(Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia).
23. Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi — (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionair Links); alias Dev Sol)
(Revolutionair Volksbevrijdingsleger/front/partij).
24. Sendero Luminoso — (SL) (Lichtend Pad).
25. Teyrbazen Azadiya Kurdistan — (TAK) (alias Kurdistan Freedom Falcons (Koerdische Vrijheidsvalken); alias
Kurdistan Freedom Hawks (Koerdische Vrijheidshaviken).
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BESLUIT 2014/484/GBVB VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB inzake Irak
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 7 juli 2003 Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB (1) vastgesteld ter uitvoering van
Resolutie 1483 (2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(2)

Er moet duidelijkheid worden gecreëerd over een aantal bepalingen van Gemeenschappelijk Standpunt
2003/495/GBVB,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB wordt het volgende artikel ingevoegd:
„Artikel 2 bis
Geen kredieten of economische middelen worden, rechtstreeks noch onrechtstreeks, aan of ten behoeve van de in
artikel 2, onder b), bedoelde personen en entiteiten ter beschikking gesteld.
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:
a) noodzakelijk zijn om te voorzien in basisbehoeften van de in artikel 2, onder b), bedoelde personen en de van
hen afhankelijke familieleden, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en genees
kundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare nutsvoorzieningen;
b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in
verband met de verlening van juridische diensten;
c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van
bevroren tegoeden en economische middelen; of
d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de desbetreffende bevoegde autoriteit, ten
minste twee weken voor zij de toestemming geeft, de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de
Commissie in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden
gegeven.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB van de Raad van 7 juli 2003 inzake Irak en tot intrekking van de Gemeenschappelĳke
Standpunten 96/741/GBVB en 2002/599/GBVB (PB L 169 van 8.7.2003, blz. 72).
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BESLUIT 2014/485/GBVB VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de
opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 16 juli 2012 Besluit 2012/389/GBVB (1) vastgesteld. Dat besluit verstrijkt op 15 juli 2014.

(2)

Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) heeft op 18 maart 2014 aanbevolen de missie overeenkomstig de strategi
sche evaluatie te verlengen tot en met 12 december 2016.

(3)

EUCAP NESTOR zal worden uitgevoerd in het kader van een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlij
king van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU), kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit 2012/389/GBVB wordt als volgt gewijzigd:
1)

Artikel 2 wordt vervangen door:
„Artikel 2
Missieverklaring
EUCAP NESTOR dient landen van de Hoorn van Afrika en het westelijk deel van de Indische Oceaan bij te staan bij
het versterken van hun capaciteit voor maritieme veiligheid, zodat zij doeltreffender piraterij kunnen bestrijden.
EUCAP NESTOR zal in eerste instantie gericht zijn op Somalië, en in tweede instantie op Djibouti, de Seychellen en
Tanzania.”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:
„Artikel 3
Doelstellingen en taken
1.

Ter uitvoering van de missieverklaring in artikel 2 heeft EUCAP NESTOR de volgende taken:

a) de capaciteit van de in artikel 2 genoemde staten vergroten, zodat zij een doeltreffend maritiem bestuur kunnen
voeren over hun kustlijn, binnenlandse wateren, territoriale zee en exclusieve economische zones;
b) deze staten steunen om zelf de piraterijbestrijding in handen te nemen, conform de rechtsstatelijkheid en de
mensenrechtennormen;
c) de regionale samenwerking en de coördinatie van maritieme veiligheid versterken;
d) gericht en specifiek tot de lopende internationale inspanningen bijdragen.
2.
Om deze doelstellingen te bereiken, handelt EUCAP NESTOR overeenkomstig de richtsnoeren voor operaties
en taken die zijn opgenomen in de operationele-planningdocumenten die zijn goedgekeurd door de Raad.
3.

EUCAP NESTOR verricht geen uitvoerende taken.”.

(1) PB L 187 van 17.7.2012, blz. 40.
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Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:
„2.

EUCAP NESTOR wordt gestructureerd overeenkomstig de desbetreffende planningdocumenten.”;

b) lid 3 wordt geschrapt.
4)

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a) het volgende lid wordt ingevoegd:
„1 bis.
Het hoofd van de missie vertegenwoordigt EUCAP NESTOR in het actiegebied. Het hoofd van de
missie kan beheerstaken betreffende personeels- en financiële aangelegenheden delegeren aan personeelsleden
van de missie voor wie het hoofd van de missie de algemene verantwoordelijkheid draagt.”;
b) lid 4 wordt geschrapt;
c) lid 8 wordt geschrapt.

5)

Artikel 7, lid 4, wordt vervangen door:
„4.
De arbeidsvoorwaarden en de rechten en plichten van het internationale en het plaatselijke personeel worden
neergelegd in contracten die moeten worden gesloten tussen EUCAP NESTOR en het betrokken personeelslid.”.

6)

Artikel 11, lid 5, wordt vervangen door:
„5.
Het hoofd van de missie zorgt voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie overeenkomstig Besluit
2013/488/EU van de Raad (*).
(*) Besluit van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van
gerubriceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1.).”.

7)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 12 bis
Wettelijke regelingen
EUCAP NESTOR heeft de bevoegdheid diensten en leveringen aan te besteden, contracten en administratieve rege
lingen te sluiten, personeel in dienst te nemen, bankrekeningen te bezitten, eigendommen te verkrijgen of te
vervreemden en haar schulden te vereffenen, en in rechte op te treden, zoals vereist om uitvoering te geven aan dit
besluit.”.

8)

Artikel 13 wordt vervangen door:
„Artikel 13
Financiële regelingen
1.
Het financiële referentiebedrag dat is bestemd om de uitgaven van EUCAP NESTOR van 16 juli 2012 tot en
met 15 november 2013 te dekken, bedraagt 22 880 000 EUR.
Het financiële referentiebedrag dat is bedoeld om de uitgaven van EUCAP NESTOR te dekken voor de periode van
16 november 2013 tot en met 15 oktober 2014 bedraagt 11 950 000 EUR.
2.
De uitgaven worden beheerd overeenkomstig de voorschriften en procedures die van toepassing zijn op de
algemene begroting van de Unie. Onderdanen van derde staten en onderdanen van het gastland mogen inschrijven
op aanbestedingen. Met goedkeuring van de Commissie mag EUCAP NESTOR technische regelingen sluiten met
lidstaten, het gastland, deelnemende derde staten en andere internationale actoren over het leveren van uitrusting,
diensten en lokalen aan EUCAP NESTOR.
3.
EUCAP NESTOR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting van de missie. Daartoe ondertekent
EUCAP NESTOR een overeenkomst met de Commissie.
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4.
Onverminderd de bestaande bepalingen betreffende de status van EUCAP NESTOR en het personeel daarvan,
is EUCAP NESTOR met ingang van 16 juli 2014 verantwoordelijk voor eventuele vorderingen en verplichtingen die
uit de uitvoering van het mandaat voortvloeien, met uitzondering van vorderingen met betrekking tot ernstig
wangedrag van het hoofd van de missie, waarvoor de verantwoordelijkheid op het hoofd van de missie blijft rusten.
5.
De uitvoering van de financiële regelingen laat de bevelslijn zoals bepaald in de artikelen 4, 5 en 6, en de
operationele vereisten van EUCAP NESTOR onverlet, met inbegrip van de verenigbaarheid van uitrusting en de
interoperabiliteit van haar teams.
6.
9)

De uitgaven komen voor financiering in aanmerking vanaf 16 juli 2012.”.

Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 13 bis
Projectcel
1.
EUCAP NESTOR beschikt over een projectcel voor het identificeren en het uitvoeren van projecten. Indien
nodig faciliteert EUCAP NESTOR projecten die de lidstaten en derde landen onder hun verantwoordelijkheid
uitvoeren op gebieden die verband houden met EUCAP NESTOR en ter ondersteuning van de doelstelling ervan, en
verstrekt zij daarover advies.
2.
EUCAP NESTOR is gemachtigd financiële bijdragen van de lidstaten of van derde staten aan te wenden voor
de uitvoering van projecten die zijn aangemerkt als een consistente aanvulling op andere acties van EUCAP
NESTOR, op voorwaarde dat:
a) het project is opgenomen in het financieel memorandum bij dit besluit; of
b) het project tijdens de duur van het mandaat op verzoek van het hoofd van de missie wordt geïntegreerd door
middel van een wijziging van het financieel memorandum.
EUCAP NESTOR sluit een regeling met de betrokken staten, waarin met name wordt vastgelegd welke specifieke
procedures worden gevolgd voor de behandeling van klachten van derden betreffende schade die is opgelopen als
gevolg van handelingen of nalatigheden van EUCAP NESTOR bij de besteding van de middelen die door deze staten
ter beschikking zijn gesteld. In geen geval wordt de Unie of de HV door de bijdragende staten aansprakelijk gesteld
voor handelingen of nalatigheden van EUCAP NESTOR bij de besteding van de middelen van die staten.
3.

Het PVC fiatteert de aanvaarding van een financiële bijdrage van derde staten voor de projectcel.”.

10) In artikel 15 wordt „Besluit 2011/292/EU” vervangen door „Besluit 2013/488/EU”.
11) In artikel 16 wordt de tweede alinea vervangen door:
„Het is van toepassing tot en met 12 december 2016.”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing met ingang van 16 juli 2014.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON
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BESLUIT 2014/486/GVDB VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheids
sector in Oekraïne (EUAM Ukraine)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 14 april 2014 heeft de Raad zich bereid verklaard om Oekraïne bij te staan op het gebied van de hervorming
van de civiele veiligheidssector en de ondersteuning van de politiediensten en de rechtsstaat, alsmede om een poli
tiek kader voor crisisaanpak in Oekraïne op te stellen, waarbij alle opties worden bekeken, waaronder een moge
lijke missie in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB-missie).

(2)

Op 8 mei 2014 heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne de hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) een brief gezonden, waarin belangstelling wordt geuit voor het
inzetten van een GVDB-missie in Oekraïne.

(3)

Op 12 mei 2014 heeft de Raad eraan herinnerd dat hij bereid is Oekraïne bij te staan op het gebied van de
hervorming van de civiele veiligheidssector; hij verwelkomde het politiek kader voor crisisaanpak in Oekraïne en
droeg de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) op een crisisbeheersingsconcept (Crisis Management
Concept — CMC) uit te werken voor een eventuele civiele GVDB-missie. De Raad benadrukte tevens het belang
van coördinatie en complementariteit met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en
andere internationale actoren.

(4)

Op 23 juni 2014 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het crisisbeheersingsconcept voor een mogelijk
GVDB-optreden ter ondersteuning van de hervorming van de civiele veiligheidssector.

(5)

Op 11 juli 2014 heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne de HV een brief gezonden, waarin de
ontplooiing van een GVDB-missie wordt aanvaard.

(6)

EUAM Ukraine zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doel
stellingen van het externe optreden van de Unie, geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Euro
pese Unie (VEU), kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Opdracht
De Unie voert een adviesmissie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine) uit om
Oekraïne bij te staan op het gebied van de hervorming van de civiele veiligheidssector, met inbegrip van de politiedien
sten en de rechtsstaat.
Artikel 2
Mandaat
1.
Ter ondersteuning van het engagement van Oekraïne om de veiligheidssector te hervormen, begeleidt en adviseert
de niet-uitvoerende civiele GVDB-missie betrokken Oekraïense instanties bij de opstelling van herziene veiligheidsstrate
gieën en bij de latere uitvoering van relevante omvattende en coherente hervormingsinspanningen, teneinde:
— een conceptueel kader tot stand te brengen voor het plannen en uitvoeren van hervormingen die leiden tot duurzame
veiligheidsdiensten die de rechtsstaat gestalte geven, op een manier die de legitimiteit van deze diensten helpt
vergroten en het vertrouwen van de bevolking doet toenemen, met volledige inachtneming van de mensenrechten en
conform het proces van constitutionele hervormingen;
— de veiligheidsdiensten zodanig te reorganiseren en te herstructureren dat zij weer kunnen worden gecontroleerd en
verantwoording moeten afleggen.
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Om deze doelstellingen te verwezenlijken opereert EUAM Ukraine in overeenstemming met de parameters die zijn vast
gelegd in het op 23 juni 2014 door de Raad goedgekeurde crisisbeheersingsconcept (CMC) en in de operationele plan
ningsdocumenten.
2.
Binnen zijn initieel mandaat, begeleidt de missie een omvangrijk planningsproces inzake de hervorming van de
civiele veiligheidssector, waarbij het de snelle voorbereiding en uitvoering van de hervormingsmaatregelen ondersteunt.

Artikel 3
Bevelslijn en structuur
1.

EUAM Ukraine heeft, als crisisbeheersingsoperatie, een gemeenschappelijke bevelslijn.

2.

Het hoofdkwartier van EUAM Ukraine is gevestigd te Kiev.

3.

EUAM Ukraine wordt gestructureerd overeenkomstig de desbetreffende planningsdocumenten.

Artikel 4
Planning en aanvang van EUAM Ukraine
1.
De missie gaat bij besluit van de Raad van start op de datum die wordt aanbevolen door de civiele operationele
commandant van EUAM Ukraine, zodra de missie haar initieel operationeel vermogen heeft bereikt.
2.
Het kernteam van EUAM Ukraine heeft tot taak de installatie van de missie op logistiek, infrastructureel en veilig
heidsgebied voor te bereiden en de nodige elementen aan te leveren voor het opstellen van de operationele planningsdo
cumenten en het tweede financieel memorandum.

Artikel 5
Civiele operationeel commandant
1.
De directeur van het civiel plannings- en uitvoeringsvermogen (CPCC) van EUAM Ukraine is de civiele operationeel
commandant van EUAM Ukraine. Het CPCC wordt ter beschikking gesteld van de civiele operationeel commandant voor
de planning en het verloop van EUAM Ukraine.
2.
De civiele operationeel commandant oefent, onder het politieke toezicht en de strategische leiding van het Politiek
en Veiligheidscomité (PVC) en onder het algemene gezag van de HV, het commando over en de controle op EUAM
Ukraine uit.
3.
De civiele operationeel commandant zorgt, met betrekking tot het verloop van de operaties, voor de adequate en
efficiënte uitvoering van de besluiten van de Raad en van het PVC, mede, waar nodig, door het hoofd van de missie
instructies te geven en hem advies en technische bijstand te verlenen.
4.

De civiele operationeel commandant rapporteert aan de Raad via de HV.

5.
Alle gedetacheerde personeelsleden blijven onder het volledige gezag staan van de nationale autoriteiten van de
betrokken zendstaat overeenkomstig nationale regels, van de betrokken instelling van de Unie of van de Europese Dienst
voor extern optreden (EDEO). Die autoriteiten dragen de operationele controle over hun personeel over aan de civiele
operationeel commandant.
6.
De civiele operationeel commandant heeft de algehele verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Unie zich naar
behoren van haar zorgplicht kwijt.

Artikel 6
Hoofd van de missie
1.
Het hoofd van de missie is verantwoordelijk voor EUAM Ukraine en oefent het commando over en de controle op
de missie in het inzetgebied uit. Het hoofd van de missie ressorteert rechtstreeks onder de civiele operationeel comman
dant en handelt overeenkomstig diens instructies.
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2.
Het hoofd van de missie vertegenwoordigt in EUAM Ukraine binnen haar verantwoordelijkheidsgebied. Het hoofd
van de missie kan, onder zijn algemene verantwoordelijkheid, beheerstaken betreffende personeels- en financiële aangele
genheden delegeren aan personeelsleden van EUAM Ukraine.
3.
Het hoofd van de missie draagt de administratieve en logistieke verantwoordelijkheid voor EUAM Ukraine, ook wat
betreft de aan de missie ter beschikking gestelde activa, middelen en informatie.
4.
Het hoofd van de missie is verantwoordelijk voor het tuchtrechtelijk toezicht op het personeel. Voor gedetacheerd
personeel worden tuchtrechtelijke maatregelen door de betrokken nationale autoriteit overeenkomstig nationale regels,
door de betrokken instelling van de Unie of door de EDEO genomen.

Artikel 7
Politieke controle en strategische leiding
1.
Het PVC oefent, onder de verantwoordelijkheid van de Raad en de HV, de politieke controle en de strategische
leiding over EUAM Ukraine uit. De Raad machtigt het PVC daartoe de passende besluiten te nemen overeenkomstig
artikel 38, derde alinea, van het VEU. Deze machtiging omvat meer in het bijzonder de bevoegdheid om, op voordracht
van de HV, een hoofd van de missie te benoemen en het operatieconcept (Concept of operations — Conops) en het
operatieplan (Oplan) te wijzigen. De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de doelstellingen en de beëindiging van
EUAM Ukraine blijft berusten bij de Raad.
2.

Het PVC brengt op gezette tijden verslag uit aan de Raad.

3.
Het PVC ontvangt, op gezette tijden en naar gelang van de behoefte, door de civiele operationeel commandant en
het hoofd van de missie opgestelde verslagen over aangelegenheden die onder hun respectievelijke bevoegdheid vallen.

Artikel 8
Personeel
1.
EUAM Ukraine bestaat voornamelijk uit personeel dat door de lidstaten, de instellingen van de Unie of de EDEO
wordt gedetacheerd. Elke lidstaat, elke instelling van de Unie en de EDEO draagt de kosten voor ieder door hem of haar
gedetacheerd personeelslid, met inbegrip van kosten voor vervoer van en naar het inzetgebied, salarissen, ziektekosten
en andere vergoedingen dan dagvergoedingen.
2.
Elke lidstaat, elke instelling van de Unie en de EDEO, is verantwoordelijk voor de afhandeling van met de detache
ring verband houdende schadeclaims van of betreffende een door hen gedetacheerde personeelslid en voor het instellen
van een vordering tegen dat personeelslid.
3.
Internationaal en lokaal personeel kan op contractbasis door EUAM Ukraine worden aangeworven, indien de
vereiste functies niet kunnen worden vervuld door personeel dat door de lidstaten is gedetacheerd. Bij wijze van uitzon
dering en in naar behoren gemotiveerde gevallen, kunnen in voorkomend geval onderdanen van deelnemende derde
staten op contractbasis worden aangeworven wanneer er geen geschikte kandidaten uit de deelnemende lidstaten
beschikbaar zijn.
4.
De arbeidsvoorwaarden en de rechten en plichten van het internationale en het plaatselijke personeel worden neer
gelegd in contracten tussen EUAM Ukraine en het betrokken personeelslid.

Artikel 9
Status van EUAM Ukraine en van haar personeel
De status van EUAM Ukraine en van haar personeel, in voorkomend geval inclusief de voorrechten, immuniteiten en
overige waarborgen die nodig zijn voor de uitvoering en het vlotte verloop van EUAM Ukraine, wordt vastgelegd in een
overeenkomst krachtens artikel 37 VEU, overeenkomstig de procedure van artikel 218 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie.
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Artikel 10
Deelname van derde staten
1.
Onverminderd de beslissingsautonomie van de Unie en haar ene institutionele kader kunnen derde staten worden
uitgenodigd bij te dragen aan EUAM Ukraine, met dien verstande dat zij de kosten dragen voor het door hen gedeta
cheerde personeel, met inbegrip van salarissen, verzekering tegen alle risico's, dagvergoedingen en kosten voor vervoer
van en naar Oekraïne, en dat zij een passende bijdrage aan de bedrijfskosten van EUAM Ukraine leveren.
2.
De derde staten die aan EUAM Ukraine bijdragen, hebben bij de dagelijkse leiding van EUAM Ukraine dezelfde
rechten en plichten als de lidstaten.
3.
De Raad machtigt het PVC om de passende besluiten betreffende de aanvaarding van de voorgestelde bijdragen te
nemen en een comité van contribuanten in te stellen.
4.
De nadere regelingen betreffende de deelname van derde staten worden vastgesteld in krachtens artikel 37 VEU te
sluiten overeenkomsten. Wanneer de Unie en een derde staat een overeenkomst tot vaststelling van een kader voor de
deelneming van die derde staat aan crisisbeheersingsoperaties van de Unie sluiten of hebben gesloten, zijn in het kader
van EUAM Ukraine de bepalingen van die overeenkomst van toepassing.
Artikel 11
Veiligheid
1.
De civiele operationeel commandant stuurt de planning van de beveiligingsmaatregelen door het hoofd van de
missie aan en zorgt voor een adequate en doeltreffende uitvoering daarvan door EUAM Ukraine, overeenkomstig
artikel 5.
2.
Het hoofd van de missie is verantwoordelijk voor de veiligheid van EUAM Ukraine en voor de naleving van de
minimumbeveiligingseisen die op EUAM Ukraine van toepassing zijn, conform het beleid van de Unie inzake de veilig
heid van personeel dat op grond van titel V van het VEU in een operationele hoedanigheid wordt ingezet buiten de
Unie.
3.
Het hoofd van de missie wordt bijgestaan door een speciaal voor de missie bestemde veiligheidsfunctionaris, die
aan het hoofd van de missie rapporteert en tevens nauwe functionele betrekkingen onderhoudt met de EDEO.
4.
De personeelsleden van EUAM Ukraine volgen een verplichte opleiding op het gebied van veiligheid, die is aange
past aan het risiconiveau zoals dat in het inzetgebied wordt beoordeeld. Zij krijgen regelmatig ter plaatse herhalingscur
sussen, die worden georganiseerd door de speciaal voor de missie bestemde veiligheidsfunctionaris.
5.
Het hoofd van de missie zorgt voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie overeenkomstig Besluit
2013/488/EU van de Raad (1).
Artikel 12
Wachtdienst
Voor EUAM Ukraine wordt de wachtdienst in werking gesteld.
Artikel 13
Wettelijke regelingen
EUAM Ukraine heeft de bevoegdheid diensten en leveringen aan te besteden, contracten en administratieve regelingen te
sluiten, personeel in dienst te nemen, bankrekeningen te bezitten, eigendommen te verkrijgen of te vervreemden en haar
schulden te vereffenen, en in rechte op te treden, zoals vereist om uitvoering te geven aan dit besluit.
Artikel 14
Financiële regelingen
1.
Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven voor EUAM Ukraine bedraagt tot en met 30 november
2014, 2 680 000 EUR. Het financiële referentiebedrag voor de daaropvolgende perioden wordt door de Raad vastge
steld.
(1) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubri
ceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).
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2.
De uitgaven worden beheerd overeenkomstig de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de alge
mene begroting van de Unie. Procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten door EUAM Ukraine staan zonder
beperkingen open voor natuurlijke en rechtspersonen. Voorts gelden er voor de door EUAM Ukraine aangekochte
goederen geen oorsprongsregels. Met goedkeuring van de Commissie mag de missie technische regelingen sluiten met
lidstaten, het gastland, deelnemende derde staten en andere internationale actoren over het leveren van uitrusting, dien
sten en lokalen aan EUAM Ukraine.
3.
EUAM Ukraine is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting van de missie. Daartoe ondertekent EUAM
Ukraine een overeenkomst met de Commissie.
4.
Onverminderd de bepalingen betreffende de status van EUAM Ukraine en het personeel daarvan, is EUAM Ukraine
verantwoordelijk voor eventuele vorderingen en verplichtingen die uit de uitvoering van het mandaat voortvloeien, met
uitzondering van vorderingen met betrekking tot ernstig wangedrag van het hoofd van de missie, waarvoor de verant
woordelijkheid op laatstgenoemde blijft rusten.
5.
De uitvoering van de financiële regelingen laat de bevelslijn zoals bepaald in de artikelen 4, 5 en 6, en de operatio
nele vereisten van EUAM Ukraine onverlet, met inbegrip van de verenigbaarheid van uitrusting en de interoperabiliteit
van haar teams.
6.
De uitgaven komen voor financiering in aanmerking vanaf de datum van ondertekening van de in lid 3 bedoelde
overeenkomst.

Artikel 15
Projectcel
1.
EUAM Ukraine beschikt over een projectcel om projecten vast te stellen en uit te voeren. Op gebieden die verband
houden met het mandaat van EUAM Ukraine en ter bevordering van de doelstellingen ervan, faciliteert EUAM Ukraine,
in voorkomend geval, de projecten die door de lidstaten en derde staten onder hun verantwoordelijkheid worden uitge
voerd, en voorziet zij deze van advies.
2.
Onverminderd lid 3, is EUAM Ukraine gemachtigd financiële bijdragen van de lidstaten of van derde staten aan te
wenden voor de uitvoering van projecten die als consistente aanvulling op andere acties van EUAM Ukraine zijn aange
merkt, op voorwaarde dat:
— het project is opgenomen in het financieel memorandum bij dit besluit, of
— het project tijdens de duur van het mandaat op verzoek van het hoofd van de missie wordt geïntegreerd door middel
van een wijziging van het financieel memorandum.
EUAM Ukraine sluit met de betrokken staten een regeling waarin met name wordt vastgelegd volgens welke concrete
procedures klachten van derden worden behandeld betreffende schade die is opgelopen als gevolg van handelingen of
nalatigheden van EUAM Ukraine bij de besteding van de middelen die door de betrokken staten ter beschikking zijn
gesteld. In geen geval mag de Unie of de HV door de bijdragende staten aansprakelijk worden gesteld voor handelingen
of nalatigheden van EUAM Ukraine in verband met de besteding van de middelen door die staten.
3.

Financiële bijdragen van derde staten voor de projectcel moeten worden aanvaard door het PVC.

Artikel 16
Samenhang van het optreden van de Unie en coördinatie
1.
De HV ziet toe op de samenhang van de uitvoering van dit besluit met het externe optreden van de Unie als
geheel.
2.
Onverminderd de bevelslijn werkt het hoofd van de missie in nauwe coördinatie met de delegatie van de Unie in
Oekraïne, met de bedoeling de samenhang van het optreden van de Unie in Oekraïne te verzekeren. Onverminderd de
bevelslijn geeft het hoofd van de delegatie in Kiev politieke richtlijnen op plaatselijk niveau aan het hoofd van de missie
EUAM Ukraine. Het hoofd van de missie EUAM Ukraine en het hoofd van de delegatie in Kiev plegen zo nodig overleg.
3.
Er wordt een samenwerking tot stand gebracht tussen EUAM Ukraine en de missie van de Europese Unie voor
bijstandverlening inzake grensbeheer aan de Republiek Moldavië en Oekraïne (EUBAM Moldova/Ukraine).
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4.
Voorts dient te worden gestreefd naar systematische samenwerking, coördinatie en complementariteit met acties
van andere betrokken internationale partners, in het bijzonder de OVSE, om ervoor te zorgen dat doeltreffend wordt
opgetreden.
Artikel 17
Informatieverstrekking
1.
De HV is gemachtigd gerubriceerde gegevens van de Unie tot op het niveau „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” die ten
behoeve van EUAM Ukraine zijn opgesteld, indien dit nodig en in overeenstemming met de behoeften van EUAM
Ukraine is, overeenkomstig Besluit 2013/488/EU vrij te geven aan de bij dit besluit betrokken derde staten.
2.
Indien er sprake is van een specifieke en onmiddellijke operationele behoefte, is de HV voorts gemachtigd gerubri
ceerde gegevens van de Unie tot op het niveau „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” die ten behoeve van EUAM Ukraine zijn
opgesteld, overeenkomstig Besluit 2013/488/EU vrij te geven aan het gastland. Daartoe worden regelingen tussen de HV
en de bevoegde autoriteiten van het gastland opgesteld.
3.
De HV is gemachtigd niet-gerubriceerde EU-documenten betreffende de beraadslagingen van de Raad over EUAM
Ukraine die onder de geheimhoudingsplicht van artikel 6, lid 1, van het reglement van orde van de Raad (1) vallen, vrij
te geven aan de derde staten die bij dit besluit zijn betrokken.
4.
De HV kan die bevoegdheden, alsook de bevoegdheid om de in lid 2 genoemde regelingen te sluiten, delegeren aan
functionarissen van de EDEO, aan de civiele operationeel commandant en/of aan het hoofd van de missie, overeenkom
stig bijlage VI, deel VII, bij Besluit 2013/488/EU.
Artikel 18
Strategische evaluatie
Het initieel mandaat van EUAM Ukraine bedraagt twee jaar. Een jaar na de start van de missie wordt een strategische
evaluatie uitgevoerd.
Artikel 19
Inwerkingtreding en geldigheidsduur
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing voor een periode van 24 maanden, met ingang van de datum waarop EUAM Ukraine van start
gaat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (PB L 325 van 11.12.2009,
blz. 35).
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UITVOERINGSBESLUIT 2014/487/GBVB VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
tot uitvoering van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de
situatie in Libië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,
Gezien Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van 28 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen in het licht van
de situatie in Libië (1), en met name artikel 8, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 28 februari 2011 Besluit 2011/137/GBVB vastgesteld.

(2)

De Raad is van oordeel dat er in het geval van één persoon niet langer redenen zijn om deze te handhaven op de
lijst van bijlage IV bij Besluit 2011/137/GBVB.

(3)

Besluit 2011/137/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De vermelding van de hierna genoemde persoon wordt geschrapt van de lijst in bijlage IV bij Besluit 2011/137/GBVB:
23. ZIDANE, Mohamad Ali
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) PB L 58 van 3.3.2011, blz. 53.
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UITVOERINGSBESLUIT 2014/488/GBVB VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
houdende uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,
Gezien Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1), en
met name artikel 30, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 31 mei 2013 Besluit 2013/255/GBVB vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie moeten er drie personen en negen entiteiten worden toegevoegd aan de in bijlage I
bij Besluit 2013/255/GBVB opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende
maatregelen.

(3)

Besluit 2013/255/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Besluit
2013/255/GBVB.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

(1) PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.
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BIJLAGE
Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 1

A. Personen
Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum
plaatsing op
de lijst

Prominent zakenman, voorzitter
van de Akkad-groep, een groep
ondernemingen die opereren in tal
van sectoren van de Syrische
economie, waaronder de olie- en
gassector. Verleent steun aan en
profiteert van het Syrische regime.

23.7.2014

181. Colonel Suhayl Hasan ook bekend
als Colonel Suhayl al-Hasan,
„al-Nimir”/„The Tiger”, Sohail
Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail
Hassan, Lieutenant Colonel Suhayl
Hassan, Brigadier General Suhayl
Hasan

Militair bevelhebber voor het Syri
sche regime, verantwoordelijk voor
gewelddadige onderdrukking van
de burgerbevolking; steunt het
regime.

23.7.2014

182. Amr Armanazi ook bekend als
Geboortedatum:
Amr Muhammad Najib Al-Arma
7 februari 1944
nazi, Amr Najib Armanazi, Amrou
Al-Armanazy

Directeur-generaal van het Syrische
Centrum voor Wetenschappelijke
Studies en Onderzoek (Scientific
Studies and Research Centre —
SSRC), verantwoordelijk voor het
verlenen van steun aan het Syri
sche leger voor de aanschaf van
apparatuur die rechtstreeks wordt
gebruikt voor het toezicht op en
de repressie van demonstranten.
Verantwoordelijk voor geweldda
dige onderdrukking van de burger
bevolking; steunt het regime.

23.7.2014

180. Hashim Anwar al-Aqqad ook
bekend als Hashem Aqqad,
Hashem Akkad, Hashim Akkad

Geboortedatum: 1961
Mohagirine, Syrië

B. Entiteiten

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum
plaatsing op
de lijst

54.

Oceans Petroleum Trading. ook
bekend als Overseas Petroleum
Tradeing (SAL), Overseas Petro
leum Company.

Dunant Street, Snoubra
Sector, Beiroet, Libanon.

Verleent steun aan het Syrische
regime en profiteert ervan door in
het geheim olie naar het Syrische
regime door te sluizen.

23.7.2014

55.

Tri Oceans Trading

35b Saray El Maadi
Tower, Corniche El Nile,
Caïro, Egypte, Postal
Code 11431
P.O. Box: 1313 Maadi

Verleent steun aan het Syrische
regime en profiteert ervan door in
het geheim olie naar het Syrische
regime door te sluizen.

23.7.2014

56.

The Baniyas Refinery Company
ook bekend als Banias, Banyas.

Banias Refinery Buil
ding, 26 Latkia Main
Road, Tartous,
P.O. Box 26, Syrië.

Dochteronderneming van de
General Corporation for Refining
and Distribution of Petroleum
Products (GCRDPP), een onderdeel
van het ministerie van Petroleum
en Minerale Rijkdommen. Verleent
als zodanig financiële steun aan
het Syrische regime.

23.7.2014
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Datum
plaatsing op
de lijst

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

57.

The Homs Refinery Company. ook
bekend als Hims, General
Company for Homs Refinery.

General Company for
Homs Refinery Building,
352 Tripoli Street,
Homs,
P.O. Box 352, Syrië.

Dochteronderneming van de
General Corporation for Refining
and Distribution of Petroleum
Products (GCRDPP), een onderdeel
van het ministerie van Petroleum
en Minerale Rijkdommen. Verleent
als zodanig financiële steun aan
het Syrische regime.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361,
Damascus

Betrokken bij de aankoop van
militaire uitrusting ter ondersteu
ning van het regime en als zodanig
verantwoordelijk voor geweldda
dige onderdrukking van de burger
bevolking in Syrië. Afdeling van
het ministerie van Defensie.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of
Defence. ook bekend als Industrial
Establishment of Defense (IED),
Industrial Establishment for
Defence, Defence Factories Esta
blishment, Establissements Indu
striels de la Defense (EID), Establis
sement Industrial de la Defence
(ETINDE), Coefficient Defense
Foundation.

Al Thawraa Street,
P.O. Box 2330
Damascus, of
Al-Hameh, Damascus
Countryside,
P.O. Box 2230.

Betrokken bij de aankoop van
militaire uitrusting ter ondersteu
ning van het regime en als zodanig
verantwoordelijk voor geweldda
dige onderdrukking van de burger
bevolking in Syrië. Afdeling van
het ministerie van Defensie.

23.7.2014

60.

Higher Institute for Applied
Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Aangesloten bij en dochterinstel
ling van het reeds op de lijst
geplaatste Syrische Centrum voor
Wetenschappelijke Studies en
Onderzoek (Scientific Studies and
Research Centre — SSRC).
Verstrekt opleiding en ondersteu
ning aan het SSRC en is als
zodanig verantwoordelijk voor
gewelddadige onderdrukking van
de burgerbevolking.

23.7.2014

61.

National Standards & Calibration
Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470
Damascus

Aangesloten bij en dochterinstel
ling van het reeds op de lijst
geplaatste Syrische Centrum voor
Wetenschappelijke Studies en
Onderzoek (Scientific Studies and
Research Centre — SSRC).
Verstrekt opleiding en ondersteu
ning aan het SSRC en is als
zodanig verantwoordelijk voor
gewelddadige onderdrukking van
de burgerbevolking.

23.7.2014

62.

El Jazireh ook bekend als
Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd
floor, Sami el Solh,
Beiroet sector koolwa
terstoffen

In eigendom of onder zeggenschap
van Ayman Jaber en bijgevolg
geassocieerd met een op de lijst
geplaatste persoon.

23.7.2014
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 19 juni 2013
betreffende de door het Koninkrijk Spanje ten uitvoer gelegde steunmaatregel SA.28599 (C 23/10
(ex NN 36/10, ex CP 163/09)) voor de ontwikkeling van digitale terrestrische televisie in afgelegen
en minder verstedelijkte gebieden (met uitzondering van Castilla-La Mancha)
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 3204)
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2014/489/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 2,
Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 62, lid 1, onder a),
Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen kenbaar te
maken (1) en gezien deze opmerkingen,
Overwegende hetgeen volgt:

1. PROCEDURE

(1)

Op 18 mei 2009 ontving de Commissie een klacht van SES Astra SA (hierna „Astra” genoemd). De klacht betrof
een vermeende steunregeling die de Spaanse autoriteiten zouden hebben vastgesteld met betrekking tot de over
schakeling van analoge op digitale televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden van Spanje. Astra
voerde aan dat de steunregeling niet-aangemelde, en derhalve onrechtmatige, steun behelsde die tot een verstoring
van de mededinging tussen platforms voor satelliet- en terrestrische transmissie zou leiden.

(2)

De omstreden regeling berust op Wet 10/2005 van 14 juni 2005 inzake urgente maatregelen ter bevordering van
digitale terrestrische televisie, ter liberalisering van de kabeltelevisiesector en ten behoeve van pluralisme (2). Tot
de verdere wetgeving die is vastgesteld met betrekking tot de overschakeling op digitale terrestrische televisie
(DTT) behoren onder meer Koninklijk Besluit 944/2005 van 29 juli 2005 houdende goedkeuring van het natio
naal technisch plan voor digitale terrestrische televisie (3) (hierna „NTP” genoemd), Koninklijk Besluit 945/2005
van 29 juli 2005 houdende goedkeuring van de algemene voorschriften voor de levering van digitale terrestrische
televisiediensten, Verordening ITC 2476/2005 van 29 juli 2005 houdende goedkeuring van de algemene voor
schriften en de voorschriften voor de levering van digitale terrestrische televisiediensten, en Koninklijk Besluit
920/2006 van 28 juli 2005 houdende goedkeuring van de algemene voorschriften voor de levering van radio- en
kabeltelevisieomroepdiensten.

(3)

Bij brief van 29 september 2010 heeft de Commissie het Koninkrijk Spanje in kennis gesteld van haar besluit de
formele onderzoekprocedure van artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU) in te leiden ten aanzien van de bedoelde steun voor wat betreft het gehele grondgebied van Spanje, met
uitzondering van de regio Castilla-La Mancha, voor welke een aparte procedure werd geopend (4). Het besluit van
de Commissie tot inleiding van de procedure (hierna „het inleidingsbesluit” genoemd) is op 14 december 2010 in
het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt (5). De Commissie verzocht de belanghebbenden om opmer
kingen over de maatregel in te dienen.

(4)

Nadat de desbetreffende uiterste termijn was verlengd, antwoordde Spanje bij brief van 30 november 2011 op
het in het inleidingsbesluit vervatte verzoek tot het indienen van opmerkingen. Naast de centrale overheid hebben
de autoriteiten van Asturië, Aragón, Baskenland, Castilla y León, Castilla-La Mancha (6), Extremadura, Galicië,
Rioja, Madrid en Murcia opmerkingen ingediend en/of geantwoord op vragen die waren gesteld in het inleidings
besluit.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB C 337 van 14.12.2010, blz. 17.
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20562-20567.pdf.
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf.
PB C 335 van 11.12.2010, blz. 8.
Zie voetnoot 1.
Castilla-La Mancha heeft niet alleen commentaar ingediend in deze zaak, maar ook opmerkingen gemaakt met betrekking tot zaak
C 24/10.
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(5)

De Commissie heeft tevens opmerkingen ontvangen van Radiodifusión Digital SL bij brief van 11 januari 2011,
van Grupo Antena 3 en UTECA (Union de Televisiones Comerciales Asociadas) bij brieven van 28 januari 2011,
van Gestora La Sexta bij brief van 31 januari 2011, van Abertis Telecom SA (hierna „Abertis” genoemd) bij brief
van 2 februari 2011, alsook van Astra en Telecinco bij brieven van 4 februari 2011. Bij schrijven van
19 januari 2011 en 9 februari 2011 heeft de Commissie deze opmerkingen doorgestuurd naar de Spaanse
centrale overheid, die in de gelegenheid werd gesteld om daarop te reageren. Daarop heeft Spanje bij brieven van
22 februari 2011 en 14 maart 2011 opmerkingen gemaakt.

(6)

In de loop van het onderzoek vonden verschillende bijeenkomsten plaats: tussen de Commissie en Spanje op 11
en 12 april 2011, tussen de Commissie en Astra op 14 april 2011, tussen de Commissie en Abertis op 5 mei
2011 en tussen de Commissie en UTECA op 5 juli 2011. Nadat Spanje op eigen initiatief verschillende malen
informatie had verstrekt, waaronder opmerkingen van Baskenland van 24 februari 2011, werd Spanje bij brief
van 14 februari 2012 formeel om inlichtingen verzocht. Nadat de uiterste termijn daarvoor was verlengd,
antwoordde Spanje bij schrijven van 16 april op dat verzoek, waarna brieven van 15, 19 en 25 juni 2012
volgden. Omdat nog bepaalde gegevens ontbraken, heeft de Commissie Spanje op 9 augustus 2012 om aanvul
lende informatie verzocht. Na verlenging van de daarvoor gestelde termijn antwoordde Spanje op dat verzoek bij
brief van 10 oktober 2012, gevolgd door een brief van 30 oktober 2012.

(7)

Daarnaast diende Abertis op 22 juni 2011 en 25 juli 2012 op eigen initiatief aanvullende opmerkingen in. Astra
verstrekte aanvullende gegevens in brieven van 21 juli 2011, 16 mei 2011, 8 september 2011 en 11 november
2011, die alle naar Spanje werden doorgestuurd met het verzoek om commentaar.

2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL
2.1. ACHTERGROND

2.1.1. Klager
(8)

Klager is exploitant van een satellietplatform. De in 1985 als Société Européenne des Satellites (SES) opgerichte
onderneming SES ASTRA (hierna „Astra” genoemd) was de eerste particuliere satellietexploitant in Europa. Astra
exploiteert het satellietsysteem ASTRA, dat klanten in en buiten Europa een brede portefeuille aan omroep- en
breedbanddiensten biedt. Astra verzorgt rechtstreekse uitzendingen van radio- en televisieprogramma's, die door
miljoenen huishoudens worden ontvangen, alsook internettoegang en netwerkdiensten voor overheidsinstanties,
grote ondernemingen, het mkb en particulieren.

(9)

In haar klacht betoogt Astra dat de door de regering en de autonome gemeenschappen in afgelegen en minder
verstedelijkte gebieden van Spanje ten uitvoer gelegde maatregelen inbreuk maken op het beginsel van technolo
gieneutraliteit, aangezien deze maatregelen alleen in terrestrische uitzendingen voorzien als technologie waarmee
de overgang naar het digitale tijdperk moet worden bewerkstelligd. Astra verwijst met name naar het geval Canta
brië. Op basis van een in januari 2008 ingeleide aanbestedingsprocedure voor de uitbreiding van het bereik van
het digitale televisienet tot het gehele grondgebied van Cantabrië had de regionale regering van Cantabrië Astra
opdracht gegeven om via haar platform vrij te ontvangen omroepkanalen ter beschikking te stellen. In november
2008 werd de desbetreffende overeenkomst echter door de regionale regering opgezegd. Volgens Astra werd de
overeenkomst pas door de autoriteiten ontbonden nadat zij waren geïnformeerd over het feit dat de centrale rege
ring de modernisering van het analoge terrestrische net zou financieren. In een brief van 7 november 2008
verklaarden de autoriteiten van Cantabrië dat zij de overeenkomst hadden opgezegd naar aanleiding van tussen
tijds genomen besluiten van de centrale regering met betrekking tot de uitbreiding van het bereik van de digitale
televisie tot heel Spanje (7). Uit het geval van Cantabrië zou derhalve ten eerste blijken dat Astra in staat was te
concurreren op de markt en ten tweede dat mededinging door Astra door de besluiten van de centrale regering
onmogelijk werd gemaakt.

2.1.2. De sector
(10)

De onderhavige zaak betreft de omroepsector, een sector waarin tal van spelers actief zijn op verschillende
niveaus van de productieketen van omroepdiensten.

(7) Astra stelde bij de rechtbank van eerste aanleg in Santander beroep in tegen de ontbinding van het contract (procedure nr. 1728/2009).
De rechter besloot op 23 december 2011 dat de autoriteiten van Cantabrië Astra schadeloos moesten stellen voor de onrechtmatige
opzegging van de overeenkomst. Volgens de rechter was er geen sprake van een inbreuk op de overeenkomst door Astra die de ontbin
ding van de overeenkomst zou rechtvaardigen. Naar het oordeel van de rechter was de beslissing van de Spaanse centrale overheid om
een nationale strategie voor digitale terrestrische televisie te ontwikkelen een van de redenen waarom de overeenkomst werd opgezegd.
Zie het arrest van het gerecht van eerste aanleg van Santander in zaak 000313/2011.
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(11)

Omroepen zijn redactioneel verantwoordelijk voor de door hen ingekochte of in-house geproduceerde inhoud
van televisie-uitzendingen die door hen in gebundelde vorm via zenders worden verspreid. De zenders worden
vervolgens via verschillende platforms (satelliet, DTT, kabel, IPTV) beschikbaar gemaakt voor het publiek. In
Spanje worden omroepdiensten door de wetgever als openbare diensten beschouwd, zodat zij zowel door
publieke omroepinstellingen (RTVE) worden verzorgd als door particuliere omroepen die over een door de over
heid afgegeven omroeplicentie beschikken (8). Deze vrij te ontvangen („free-to-air” (FTA)) zenders worden koste
loos toegankelijk gemaakt voor de kijkers. Om ervoor te zorgen dat de bevolking daadwerkelijk in het genot van
deze openbare dienst kan komen, zijn in de wetgeving zowel voor de publieke omroep als voor de licentiehou
dende particuliere exploitanten minimumvereisten inzake het uitzendbereik vastgesteld. Op grond hiervan moeten
de uitzendingen van de publieke omroepen voor ten minste 98 % van de Spaanse bevolking te ontvangen zijn,
terwijl die van de particuliere omroepen door ten minste 96 % van de bevolking moeten kunnen worden
ontvangen. In Spanje beschikken de nationale omroepen niet over eigen nationaal netwerk van zendinstallaties.
Daarom sluiten zij overeenkomsten met platformexploitanten om hun inhoud uit te zenden en aan hun verplich
tingen inzake het uitzendbereik te voldoen.

(12)

Hardwareleveranciers zijn fabrikanten of installateurs van de infrastructuur en apparatuur die noodzakelijk is om
de verschillende platforms op te zetten.

(13)

Platformexploitanten (ook netwerkexploitanten genoemd) (9) zijn particuliere of publieke entiteiten die de noodza
kelijke infrastructuur exploiteren (d.w.z. het omroepsignaal door- en uitzenden) om voor de distributie van de
door de omroepen verzorgde zenders naar het publiek te zorgen. In de begintijd van de televisie was analoge
terrestrische tv het enige beschikbare platform. Gaandeweg werd de technologie verbeterd en zijn er op de markt
meer platforms beschikbaar gekomen, te weten het satellietplatform, het kabelplatform en, meer recentelijk,
IPTV (10), waarbij voor de uitzending van het tv-signaal van een breedbandverbinding gebruik wordt maakt.

(14)

Bij terrestrische uitzendingen wordt het televisiesignaal van een tv-studio naar een zendcentrale (kopstation)
geleid, dat doorgaans eigendom is van en geëxploiteerd wordt door een netwerkexploitant. Vervolgens wordt het
signaal van een zendcentrale (kopstation) naar de door een netwerkexploitant beheerde zendstations (bijvoorbeeld
zendmasten) overgebracht; soms wordt het signaal via een satelliet doorgezonden. Ten slotte wordt het signaal
vanuit de zendstations uitgezonden, zodat het door de kijkers thuis kan worden ontvangen. Om het analoge
terrestrische net te digitaliseren, moeten de zenders op de grond worden vervangen. Het digitale signaal heeft
echter een kleiner bereik dan het analoge, zodat de nieuwe technologie een wijder vertakt net vereist, wat in
sommige gevallen betekent dat voor een uitbreiding van het bereik nieuwe zendcentrales moeten worden opgezet.

(15)

Bij uitzendingen via satelliet wordt het signaal eerst naar een zendcentrale (kopstation) en vandaaruit naar de
satelliet overgebracht, die het weer uitzendt naar de ontvangers thuis. Alternatief kan het signaal eerst vanuit een
tv-studio rechtstreeks naar de satelliet worden gestuurd indien de tv-studio met de nodige apparatuur is uitgerust.
De kijker moet over een satellietschotel en een decoder beschikken. Om het satellietbereik in een bepaalde regio
uit te breiden, moet de grondapparatuur worden geïnstalleerd in de ontvangende huishoudens. Het geografisch
bereik van het satellietplatform kan op die manier bijna 100 % van het Spaanse grondgebied bereiken, terwijl het
terrestrische platform rond 98 % afdekt.

2.1.3. Achtergrond
(16)

De onderzochte maatregel moet worden beoordeeld in de context van het digitaliseringproces dat de terrestrische,
de satelliet- en de kabelplatforms hebben doorgemaakt of nog doormaken. Ten opzichte van uitzendingen met
analoge technologie hebben digitale uitzendingen het voordeel van een grotere transmissiecapaciteit dankzij een
doelmatiger gebruik van het radiospectrum. De overschakeling op digitale technologie is met name van belang
voor terrestrische uitzendingen, waarvoor slechts een beperkte bandbreedte beschikbaar is. Het voordeel van satel
lietuitzendingen is daarentegen dat zij gebruikmaken van een geheel andere frequentieband, waar geen tekort aan
frequenties bestaat.

(17)

Door de overschakeling van analoge naar digitale televisie wordt een aanzienlijk deel van het hoogwaardige radio
spectrum, dat bekend staat als het „digitale dividend”, vrijgegeven voor elektronische-communicatiediensten. Dit
digitale dividend, en met name het frequentiegebied van 790 tot 862 MHz (ook de „800 MHz-band” genoemd),
kan een impuls geven aan de communicatiesector, in sterke mate bijdragen tot concurrentievermogen en groei en
tal van sociale en culturele toepassingsmogelijkheden bieden (11).

(8) Tot de licentie behoort de toewijzing van een frequentie voor terrestrische uitzendingen.
(9) De termen „platformexploitanten” en „netwerkexploitanten” worden in de tekst van het besluit door elkaar gebruikt.
(10) Met de term „Internet Protocol Television” worden systemen aangeduid waarbij tv- en videosignalen worden verspreid via een elektro
nisch communicatienetwerk dat gebruik maakt van het internetprotocol.
(11) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's getiteld „Het digitale dividend omzetten in sociale voordelen en economische groei” (COM(2009) 586) werd de lidstaten aanbe
volen de 790-862 MHz-band niet langer te gebruiken voor uitzendingen met hoog vermogen en het technische harmonisatiebesluit van
de EU voor een bepaalde, op EU-niveau nader overeen te komen datum, volledig uit te voeren.
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(18)

Om de vruchten van het „digitale dividend” te kunnen plukken, is ofwel een overschakeling van het terrestrische
naar een ander platform nodig of moet van analoge naar digitale terrestrische uitzendingen worden overgestapt.
Ook is een mix denkbaar waarbij verschillende platforms worden gecombineerd (12).

(19)

In het geval van terrestrische televisie blijft de schaarste aan frequenties echter ook bij digitalisering een probleem.
Zo zag de Spaanse regering zich kort nadat de overschakeling van analoge op digitale televisie in april 2010 was
afgerond, gedwongen om omroepen van de 800 MHz-band naar een andere frequentieband te verplaatsen. De
verplaatsing van de aan de omroepen toegewezen DTT-multiplexen ging gepaard met meerkosten en extra staats
steun, die door de Commissie momenteel in het kader van een formele onderzoeksprocedure onder de loep wordt
genomen (13).

(20)

Voor wat betreft tv-uitzendingen wordt digitale terrestrische transmissie in de toekomst mogelijk door breedband
technologie vervangen, aangezien de breedbandnetwerken van de volgende generatie waarschijnlijk de leidende
transmissietechnologie van de toekomst zullen vormen. Voorlopig is er in Spanje echter nog geen sprake van een
volledige geografische dekking door dergelijke breedbandnetwerken.

(21)

In Spanje zijn thans vier zendplatforms in gebruik: DTT — digitale terrestrische technologie (DBV-T), satelliet-tv
(DBV-S), kabel-tv (DVB-C) en IPTV. DTT is het belangrijkste platform voor de vrij te ontvangen publieke en parti
culiere zenders in Spanje (14). De hoofdexploitant van het terrestrische netwerk is Abertis, die tevens zeggenschap
heeft over de satellietexploitant Hispasat. Daarnaast worden ook DTT-signalen verspreid door een aantal lokale
telecommunicatiebedrijven, die doorgaans zijn aangesloten op het nationale net van Abertis. Betaaltelevisiekanalen
worden voornamelijk via satelliet, kabel en IPTV uitgezonden. Astra en Hispasat zijn de belangrijkste satellietex
ploitanten.

(22)

Met het oog op de overschakeling van analoge op digitale televisie in het kader van het digitaliseringsproces heeft
Spanje in de periode 2005-2008 met betrekking tot het terrestrische netwerk een reeks regelgevingsmaatregelen
vastgesteld zoals omschreven in deel 2.2. Bij deze maatregelen werd het Spaanse grondgebied in drie verschillende
zones verdeeld:
i)

Zone I omvat de gebieden waar de overgrote meerderheid van de Spaanse bevolking woont en waar de kosten
van de overschakeling door de omroepen werden gedragen — 96 % van het grondgebied voor particuliere
omroepen en 98 % voor publieke omroepen. Aangezien de kosten door de omroepen werden gedragen, was
hier geen staatssteun nodig.

ii) Zone II wordt gevormd door minder verstedelijkte en afgelegen gebieden waar 2,5 % van de bevolking woon
achtig is en waar de publieke en particuliere zenders in het verleden via analoge terrestrische televisie te
ontvangen waren. Aangezien voor de overschakeling op digitale technologie een modernisering van de
bestaande zendcentrales en de bouw van nieuwe noodzakelijk waren, waren echter aanzienlijke investeringen
in het terrestrische netwerk vereist. De particuliere omroepen hadden niet voldoende belang bij het verlenen
van diensten in zone II en weigerden de kosten van de digitalisering voor hun rekening te nemen. De Spaanse
autoriteiten stelden daarom de hier onderzochte staatssteunregeling vast die was gericht op de modernisering
van de bestaande zendcentrales en het opzetten van nieuwe, teneinde ervoor te zorgen dat de bevolking, die
de particuliere en publieke zenders tot dat tijdstip via analoge terrestrische televisie had ontvangen, alle
kanalen voortaan via DTT zou kunnen ontvangen. Dit proces werd gewoonlijk als uitbreiding van het DTTbereik aangeduid (d.w.z. de uitbreiding van DTT ten opzichte van het verplichte bereik dat door commerciële
omroepen moet worden gewaarborgd).
iii) Zone III wordt gevormd door gebieden waar het op grond van de topografische omstandigheden niet moge
lijk is om tv-diensten via het terrestrische platform te verzorgen, zodat deze via satelliet moeten worden
aangeboden. De uitzending van vrij te ontvangen tv-signalen in zone III wordt door Hispasat verzorgd. Met
de via satelliet aangeboden tv-diensten zijn voor de consumenten kosten gemoeid, doordat zij satellietschotels
en settopboxen moeten aanschaffen.

2.2. BESCHRIJVING VAN DE STEUN

(23)

De hier onderzochte steunregeling is gebaseerd op een complex stelsel van wettelijke bepalingen dat door de
Spaanse autoriteiten vanaf 2005 is vastgesteld. Uit hoofde van deze bepalingen werd in de jaren 2008-2009 steun

(12) Zie bijvoorbeeld de Franse steunmaatregel N666/09 — wijziging van steunregeling TNT N 111/06, de Slowaakse steunmaatregel
N671/09 — overschakeling op digitale televisie in Slowakije, en de Spaanse steunmaatregel SA.28685 (11/NN) — ontvangst van digitale
televisie in Cantabrië. Er zij tevens op gewezen dat het in Spanje in de afgelegen en minder verstedelijkte gebieden die het voorwerp zijn
van het onderzoek („zone II”), niet altijd haalbaar is om tv-signalen via het DTT-platform uit te zenden, zodat in sommige gebieden voor
satelliettransmissie is gekozen.
(13) Steunmaatregel SA.32619, „Vergoeding van schade veroorzaakt door het vrijkomen van het digitale dividend” (PB C 213 van
19.7.2012, blz. 41).
(14) Rond 26 vrij te ontvangen nationale zenders en rond 30 regionale zenders.
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voor de introductie van DTT in zone II verleend door de autonome gemeenschappen en de gemeenten, die
daartoe financiële middelen uit de nationale begroting en hun respectieve begrotingen toewezen aan de ontvan
gers. Daarenboven wordt door de autonome gemeenschappen sinds 2009 doorlopende steun verleend voor
onderhoud en exploitatie van de netwerken in zone II.
(24)

De vaststelling van Wet 10/2005 van 14 juni 2005 (15) vormde de eerste stap in de regulering van de overschake
ling op digitale televisietechnologie. In deze wet is bepaald dat de overschakeling van analoge op digitale terrestri
sche technologie moet worden bevorderd en wordt de regering opgedragen passende maatregelen te nemen om
deze overschakeling te waarborgen.

(25)

Krachtens dit mandaat heeft de ministerraad bij Koninklijk Besluit 944/2005 een nationaal technisch plan vastge
steld, waarin 3 april 2010 werd vastgelegd als datum waarop de analoge uitzendingen in Spanje zouden worden
stopgezet (16).

(26)

Met betrekking tot de zones II en III voorzag aanvullende bepaling 12 van het nationaal plan reeds in de moge
lijkheid dat de lokale en regionale autoriteiten het bereik uitbreiden tot boven de 96 % van de bevolking. In dit
verband wordt in het technisch plan uitdrukkelijk naar digitale terrestrische televisie verwezen en worden zes
voorwaarden vastgesteld waaronder de lokale autoriteiten voor een dergelijke uitbreiding kunnen zorgen. Over
eenkomstig voorwaarde e) moet de lokale installatie in overeenstemming zijn met het technisch plan voor digitale
terrestrische televisie.

(27)

Vervolgens nam de ministerraad op 7 september 2007 het nationaal plan voor de omschakeling op digitale terres
trische televisie aan (hierna „het omschakelingsplan” (17) genoemd), dat ter uitvoering van het nationaal technisch
plan strekt. In het omschakelingsplan werd het Spaanse grondgebied in negentig technische omschakelingspro
jecten (18) opgedeeld en werd voor elk van deze projecten een uiterste datum voor de stopzetting van de analoge
uitzendingen vastgesteld.

(28)

Op 29 februari 2008 nam het ministerie van Industrie, Toerisme en Handel (hierna „MITyC” genoemd) een besluit
aan ter verbetering van de telecommunicatie-infrastructuur en tot vaststelling van de criteria voor de acties ter
ontwikkeling van de informatiemaatschappij in het kader van het Avanza-plan van 2008 en de toewijzing van
middelen daaraan (19). Het bij dit besluit vastgestelde budget bedroeg 558 miljoen EUR en werd gedeeltelijk
besteed aan de ontwikkeling van breedband en gedeeltelijk aan de digitalisering van de televisie in afgelegen en
minder verstedelijkte gebieden van Spanje die niet onder de wettelijke dekkingsverplichtingen van de commerciële
omroepen vallen (20). De digitalisering in die gebieden werd gewoonlijk als „uitbreiding van het bereik” aangeduid.
De digitalisering werd vervolgens uitgevoerd middels een reeks addenda bij de bestaande kaderovereenkom
sten (21) tussen het MITyC en de autonome gemeenschappen die tussen juli en november 2008 waren gesloten
(hierna „de addenda bij de kaderovereenkomsten van 2006” genoemd) en voor elke autonome gemeenschap
afzonderlijk bekend waren gemaakt in het Spaanse staatsblad. In de meeste gevallen wijzen de formuleringen van
deze overeenkomsten erop dat alleen digitale terrestrische technologie voor financiële steun in aanmerking komt.
Ingevolge de overeenkomsten maakte het MITyC middelen over naar de autonome gemeenschappen, die zich
ertoe verbonden de overige kosten van de operatie te voldoen uit hun eigen begrotingen. Bij deze addenda werden
de lokale autoriteiten tevens verplicht de voorschriften van aanvullende bepaling 12 van het nationaal technisch
plan na te leven.

(29)

Parallel daaraan besloot de ministerraad op 17 oktober 2008 nog eens 8,72 miljoen EUR uit te trekken voor de
uitbreiding en vervollediging van het DTT-bereik in het kader van de omschakelingsprojecten die gedurende de
eerste helft van 2009 in fase I van het omschakelingsplan moesten worden afgerond. De financiële middelen
werden beschikbaar gesteld nadat in december 2008 nieuwe kaderovereenkomsten tussen het MITyC en de auto
nome gemeenschappen waren gesloten (hierna „de kaderovereenkomsten van 2008” genoemd). Deze zogenaamde
kaderovereenkomsten tussen het ministerie van Industrie, Toerisme en Handel en de autonome gemeenschappen
ter ontwikkeling van het nationaal plan voor de omschakeling op DTT hebben betrekking op de voornoemde
financiering van 8,72 miljoen EUR. In de overeenkomsten worden de activiteiten opgesomd die door de centrale
en de regionale overheden worden gefinancierd om het bereik van digitale televisie uit te breiden tot het
bestaande bereik van analoge televisie. Deze activiteiten houden verband met de invoering van digitale terrestri
sche televisie.

(15) Zie voetnoot 3.
(16) In het plan werd bepaald dat de particuliere omroepen tegen die datum 96 % van de bevolking binnen hun respectieve zendgebied
moesten bereiken, terwijl publieke omroepen verplicht werden om in hun respectieve zendgebied 98 % van de bevolking te bereiken. In
deze zone I moesten de omroepen voor die percentages van de bevolking via digitale terrestrische televisie te ontvangen zijn en moesten
de omroepen zelf de kosten van de digitalisering dragen. Staatssteun was daarom niet nodig.
(17) http://www.televisiondigital.es/Documents/PlanNacionalTransicionTDT.pdf.
(18) Deze projecten werden later ingedeeld in de fasen I, II en III.
(19) http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/06/pdfs/A13832-13834.pdf.
(20) De beslissing over de verdeling van de middelen voor de ontwikkeling van breedband en de digitalisering van de televisie in zone II werd
overgelaten aan de regionale autoriteiten.
(21) De kaderovereenkomsten tussen het MITyC en de autonome gemeenschappen werden in 2006 ondertekend in het kader van het
Avanza-plan.
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(30)

Op 29 mei 2009 keurde de ministerraad de criteria goed voor de toewijzing van 52 miljoen EUR ter financiering
van maatregelen voor de omschakeling op DTT die gericht zijn op de uitbreiding van het bereik in het kader van
de projecten van de fasen II en III van het omschakelingsplan (22). In de overeenkomst van de ministerraad werd
een rechtstreeks verband met het omschakelingsplan gelegd, door een verklaring dat de financiële steun door de
overheid noodzakelijk is om de in het nationaal plan voor de omschakeling op DTT vastgestelde doelstelling te
bereiken, namelijk een DTT-bereik dat overeenkomt met het bestaande bereik van de analoge terrestrische tele
visie, alsmede dat deze samenwerking met de autonome gemeenschappen gestalte krijgt in het door het nationaal
plan voor de omschakeling op DTT vastgestelde kader.

(31)

Ten slotte werden tussen oktober en december 2009 in het Spaanse staatsblad addenda bij de (in punt 29
genoemde) kaderovereenkomsten gepubliceerd, die onder meer betrekking hadden op de financiering van de
uitbreiding van het bereik in het kader van de fasen II en III van het omschakelingsplan. In deze addenda wordt
gedefinieerd wat moet worden verstaan onder een maatregel ter uitbreiding van het bereik, waarbij alleen terres
trische technologie uitdrukkelijk wordt genoemd (hoewel andere technologieën niet formeel worden uitge
sloten) (23).

(32)

Na publicatie van de kaderovereenkomsten van 2008 en de voornoemde addenda (24) begonnen de regeringen
van de autonome gemeenschappen met de tenuitvoerlegging van de uitbreiding. Daartoe organiseerden zij zelf
openbare aanbestedingsprocedures of lieten zij een openbare aanbestedingsprocedure door een overheidsbedrijf
uitvoeren. De subsidies waren deels met het MITyC overeengekomen, zodat zij uit de begroting van de centrale
overheid werden betaald, en deels werden zij door de autonome gemeenschappen zelf gefinancierd. In bepaalde
gevallen gaven de autonome gemeenschappen de gemeenten opdracht de uitbreiding uit te voeren.

(33)

In het algemeen werden in het hele land twee soorten aanbestedingen georganiseerd. Ten eerste werden er aanbe
stedingen gehouden voor de uitbreiding van het bereik, wat inhield dat de onderneming waaraan de opdracht
wordt gegund, werd belast met de taak om een operatief DTT-netwerk op te leveren (en in veel gevallen op te
zetten). De uit te voeren taken omvatten het ontwerp en de aanleg van het netwerk, het overbrengen van het
signaal, het implementeren van het netwerk en de levering van de nodige apparatuur. Bij de andere soorten
aanbestedingen, die werden georganiseerd in het geval van reeds bestaande netwerken, ging het om de gunning
van opdrachten voor het leveren van hardware. De winnaar van de aanbesteding kreeg de opdracht om een
bestaand netwerk te moderniseren door de daartoe nodige apparatuur te leveren, te installeren en in bedrijf te
stellen.

(34)

Bij de meeste aanbestedingen verwijzen de autoriteiten uitdrukkelijk, in de definitie van het voorwerp van de
aanbesteding (25), dan wel impliciet, in de technische specificaties of de omschrijving van de te financieren appara
tuur (26), naar terrestrische technologie en DTT. In de weinige gevallen waarin satelliettechnologie uitdrukkelijk
wordt genoemd, wordt verwezen naar satellietschotels voor de ontvangst van het satellietsignaal op tv-torens (27)
of naar apparatuur die toegang biedt tot digitale televisie in zone III (28). In heel weinig gevallen zijn de aanbeste
dingen voor de uitbreiding van het bereik technologisch neutraal en sluiten zij andere dan DTT-technologie niet
uit (29).

(35)

In totaal werd in de jaren 2008-2009 bijna 163 miljoen EUR afkomstig uit de begroting van de centrale overheid
(deels in de vorm van zachte leningen van het MITyC aan de autonome gemeenschappen (30)) en 60 miljoen EUR
afkomstig uit de begrotingen van de 16 autonome regio's geïnvesteerd in de uitbreiding van het bereik naar zone
II. Daarnaast werd de uitbreiding door de gemeenten met 3,5 miljoen EUR gesteund.

(36)

In een tweede stap na de uitbreiding van DTT naar zone II hebben sommige autonome gemeenschappen vanaf
2009 aanvullende aanbestedingen gehouden of opdrachten geplaatst voor de exploitatie en het onderhoud van de
in het kader van de uitbreiding op digitale technologie omgeschakelde en geïnstalleerde apparatuur. Anders dan
steun voor de omschakeling vormen laatstgenoemde maatregelen doorlopende steun. Aangezien zij betrekking
hebben op de exploitatie en het onderhoud van het in zone II geïnstalleerde terrestrische netwerk, zijn de desbe
treffende contracten evenmin technologieneutraal. Het totale bedrag dat in de jaren 2009-2011 via aanbeste
dingen aan exploitatie en onderhoud (doorlopende steun) werd besteed, beliep ten minste 32,7 EUR.

(22) http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE-A-2009-10972.pdf.
(23) Zie bijvoorbeeld het addendum voor Andalusië: http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/28/pdfs/BOE-A-2009-17108.pdf.
(24) In totaal werden tussen de overheden meer dan 600 overeenkomsten — kaderovereenkomsten, addenda enz. — gesloten inzake de
uitbreiding van het bereik.
(25) Bijvoorbeeld in het geval van Extremadura, Asturië, Canarische Eilanden, Catalonië, Madrid.
26
( ) Bijvoorbeeld in het geval van Aragón.
(27) Zoals in het geval van Aragón en Asturië.
(28) Extremadura.
(29) Van alle 516 aanbestedingen die door alle regio's (met uitzondering van Castilla-La Mancha) zijn gehouden, heeft de Commissie een
steekproef van 82 aanbestedingen, zowel voor de uitbreiding van het bereik (17) als voor leveringen (65), onderzocht. Slechts 9 van deze
aanbestedingen werden als technologieneutraal aangemerkt: 3 aanbestedingen inzake uitbreiding van het bereik (Castilla y León) en 6
voor leveringen (5 op de Canarische Eilanden en 1 in Cantabrië).
(30) Zonder Castilla-La Mancha.
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2.3. REDENEN VOOR DE INLEIDING VAN DE PROCEDURE

(37)

In haar besluit tot inleiding van de procedure stelde de Commissie ten eerste vast dat de beschreven maatregel
aan alle criteria van artikel 107, lid 1, leek te voldoen en derhalve als staatssteun kon worden aangemerkt.

(38)

Aangezien de omroepmarkt in verschillende niveaus is onderverdeeld, werden in het inleidingsbesluit drie catego
rieën steunontvangers onderscheiden: i) netwerkexploitanten, ii) hardwareleveranciers die hebben deelgenomen
aan aanbestedingen inzake de levering van apparatuur voor de uitbreiding van het DTT-bereik, en iii) tvomroepen.

(39)

De Commissie kwam tot de voorlopige conclusie dat de steunregeling als gevolg van de financiering van de
kosten van de uitbreiding van het DTT-platform, een potentiële of daadwerkelijke verstoring van de concurrentie
tussen aanbieders van de verschillende technologieën en tussen het terrestrische en het satellietplatform kan
hebben veroorzaakt.

(40)

In haar voorlopige beoordeling nam de Commissie het standpunt in dat de maatregel staatssteun betrof in de zin
van artikel 107, lid 1, VWEU en zag zij geen redenen op grond waarvan de maatregel verenigbaar zou kunnen
zijn met de interne markt, aangezien geen afwijking van toepassing leek te zijn.

(41)

Zie voor nadere informatie het besluit tot inleiding van de procedure, dat als integrerend deel van dit besluit dient
te worden beschouwd.

3. OPMERKINGEN VAN SPANJE
3.1. ALGEMENE OPMERKINGEN

(42)

In hun verweer naar aanleiding van het inleidingsbesluit hebben Spanje en de autonome gemeenschappen tal van
argumenten aangevoerd (31). Over het algemeen kunnen zij in twee categorieën worden ingedeeld. Ten eerste
betogen de Spaanse autoriteiten dat er geen sprake is van staatssteun aangezien het om een dienst van algemeen
economisch belang gaat die ertoe dient de publieke opdracht van de openbare omroep te vervullen en daarom
geen staatssteun inhoudt. Bovendien zou de maatregel geen voordeel opleveren. Ten tweede stellen zij dat de
maatregel, ook als zou er sprake zijn van staatssteun, verenigbaar met de interne markt zou zijn overeenkomstig
artikel 106, lid 2, of artikel 107, lid 3, onder c), daar; a) het analoge net reeds bestond en een modernisering van
de bestaande infrastructuur voordeliger is dan het overstappen op een nieuw platform; b) alleen de DTT-techno
logie aan de noodzakelijke kwaliteitscriteria voldoet, en c) de aanbestedingen technologisch neutraal waren en
andere platformexploitanten deel hadden kunnen nemen aan de aanbestedingsprocedures. Deze argumenten
worden hieronder beknopt weergegeven.

3.2. GEEN STEUN

3.2.1. Dienst van algemeen economisch belang (DAEB)
(43)

Volgens de Spaanse autoriteiten verrichten de netwerkexploitanten een dienst van algemeen economisch belang in
de zin van het arrest Altmark (32). Daar echter de autonome gemeenschappen verantwoordelijk zijn voor maatre
gelen voor de uitbreiding van het bereik, moet per geval worden onderzocht of het arrest Altmark van toepassing
is en moeten de autonome gemeenschappen aantonen dat aan de Altmark-voorwaarden is voldaan. De uitvoe
rigste argumentatie werd ingediend door Baskenland, dat de digitalisering liet uitvoeren door het overheidsbedrijf
Itelazpi SA (hierna „Itelazpi” genoemd).

3.2.2. Geen voordeel
(44)

Wat betreft de aanbieders van hardware stelde Spanje zich op het standpunt dat een selectief voordeel uitgesloten
was omdat de opdrachten voor de levering van apparatuur via aanbestedingen waren gegund.

(31) De argumenten van de centrale en de regionale autoriteiten worden gezamenlijk gepresenteerd als standpunt van Spanje (of van de
Spaanse autoriteiten), uitgezonderd Baskenland, dat om de toepassing van de regels inzake de compensatie van openbare diensten heeft
verzocht.
(32) Arrest van het EHvJ van 24 juli 2003, zaak C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesell
schaft Altmark GmbH, Jurispr. 2003, blz. I-7747.
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(45)

Met betrekking tot de netwerkexploitanten werd betoogd dat Abertis weliswaar de belangrijkste exploitant in
zone I is en 29 % van de gemoderniseerde locaties in zone II bezit, maar niet de exploitant is van het netwerk in
zone II. Abertis zou derhalve als netwerkexploitant niet van de maatregel profiteren.

(46)

De exploitatie van het netwerk is in handen van een aantal regionale exploitanten, de autonome gemeenschappen
en gemeenten, die hiervoor slechts gebruikmaken van gebouwen en installaties die van Abertis worden gehuurd.
De autonome gemeenschappen en de gemeenten concurreren niet met andere netwerkexploitanten en verkrijgen
daarom ook geen concurrentievoordeel. Bovendien levert de exploitatie hun geen opbrengsten op aangezien de
omroepen niet betalen voor de in zone II verleende transmissiediensten.

(47)

Wat betreft de omroepen die digitale uitzendingen verzorgen, betoogt Spanje dat het effect van de onderzochte
maatregelen voor de omroepen vrijwel nihil is. Door de maatregelen hebben de omroepen niet meer kijkers dan
in het geval van analoog uitgezonden programma's, aangezien de 2,5 % van de bevolking waarop de uitbreiding
van het bereik is gericht, reeds analoge terrestrische tv-uitzendingen konden ontvangen. Dientengevolge hebben
de maatregelen geen effect op de financiën van deze ondernemingen.
3.3. VERENIGBAARHEID MET DE INTERNE MARKT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 106, LID 2, EN ARTIKEL 107, LID 3,
ONDER c)

(48)

De autoriteiten van Baskenland voerden aan dat de aan Itelazpi verleende staatssteun verenigbaar is met de interne
markt op grond van het bepaalde in artikel 106 VWEU. Zij zijn van mening dat de maatregel in dit opzicht aan
alle voorwaarden voldoet zoals vastgesteld in Beschikking 2005/842/EG van de Commissie van 28 november
2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van compen
satie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang
belaste ondernemingen wordt toegekend (hierna: „Beschikking 2005/842/EG”) (33).

(49)

Voor het geval de Commissie mocht oordelen dat de door de Spaanse autoriteiten genomen maatregelen voor de
invoering van digitale terrestrische televisie in zone II staatssteun vormen en dat die maatregelen volgens
artikel 106 VWEU niet verenigbaar zijn met de interne markt, betoogt Spanje dat zij wel verenigbaar zijn met de
interne markt voor zover zij op de vervulling van een doelstelling van gemeenschappelijk belang zijn gericht (de
overschakeling op digitale omroepdiensten), zodat zij in aanmerking komen voor de in artikel 107, lid 3, onder c),
VWEU bedoelde vrijstelling.
3.3.1. Argumenten van efficiency

(50)

Volgens Spanje zijn het nationaal technisch plan en het omschakelingsplan op nationaal niveau geen plannen
voor de uitbreiding van het bereik van digitale televisie aangezien zij alleen betrekking hebben op de overschake
ling op digitale technologie in zone I. Als zodanig vormen de plannen geen beperking van de technologische
opties voor de uitbreiding van het bereik. De kaderovereenkomsten hebben een andere regelgevingsstatus dan die
plannen en zijn gebaseerd op afspraken tussen de centrale en de regionale overheden. Bovendien sluiten deze
overeenkomsten volgens Spanje de toepassing van satelliet- of andere technologieën niet uit. In elk geval werden
de uitbreiding van het bereik en de keuze van de technologie door de autonome gemeenschappen geregeld,
gewoonlijk door middel van een aanbestedingsprocedure. Eén van deze aanbestedingen — gehouden in Castilla y
León — was technologisch neutraal, en het feit op zichzelf dat een dergelijke aanbesteding werd georganiseerd,
toont aan dat de centrale overheid de toepassing van terrestrische technologie geenszins heeft opgelegd aan de
autonome gemeenschappen.

(51)

Weliswaar wordt in elders gehouden aanbestedingsprocedures naar bepaalde technische elementen van de terres
trische technologie verwezen, maar dit kan worden verklaard door het feit dat terrestrische omroepdiensten
bepaalde elementen vereisen die voor satellietuitzendingen niet vereist zijn, zodat die elementen moesten worden
vermeld om terrestrische oplossingen niet uit te sluiten van de aanbestedingen.

(52)

De Spaanse autoriteiten verwijzen tevens naar een studie over de haalbaarheid van universele DTT-dienstverlening
via verschillende technologieën (DTT en satelliet) die door het MITyC in juli 2007 werd uitgevoerd, dus nog
voordat financiële steun voor de uitbreiding van het DTT-bereik werd voorgesteld. Hoewel de autoriteiten
erkennen dat de studie slechts een intern document was dat naderhand niet in de procedure werd meegenomen,
benadrukken zij dat in het document rekening werd gehouden met de reële kosten die gemoeid zouden zijn met
DDT dan wel satelliettransmissie. De conclusie van de studie was dat het niet mogelijk was om vooraf te bepalen
welke technologie voor de uitbreiding van het bereik van het tv-signaal efficiënter of goedkoper zou zijn. In plaats
daarvan diende per regio een keuze te worden gemaakt, bij voorkeur op basis van door de afzonderlijke auto
nome gemeenschappen uitgevoerde studies waarin factoren als de topografie, de geografische verspreiding van de
bevolking en de toestand van de bestaande infrastructuur worden geanalyseerd.

(33) Beschikking 2005/842/EG van de Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag
op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen econo
misch belang belaste ondernemingen wordt toegekend (PB L 312 van 29.11.2005, blz. 67) en de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (PB C 297 van 29.11.2005, blz. 4) (hierna „de kaderregeling”
genoemd).
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3.3.2. Kwalitatieve vereisten
(53)

De Spaanse autoriteiten hebben twee kwalitatieve argumenten aangevoerd. Ten eerste zijn in dit gebied nog geen
vrij te ontvangen zenders beschikbaar via satelliet. Het overschakelen op het satellietplatform zou daarom bete
kenen dat de consumenten voor dergelijke diensten zouden moeten betalen.

(54)

Ten tweede moeten naast nationale programma's ook regionale programma's worden uitgezonden. De DTT-tech
nologie maakt het in elke geografische regio mogelijk om de zenders voor die regio te ontvangen. Voor zowel
regionale als lokale zenders zijn in heel Spanje in totaal 1 380 frequenties toegewezen voor terrestrische televisie,
waarbij geen technische beperkingen nodig zijn en de uitzendingen alleen in het doelgebied van elke zender te
ontvangen zijn. Volgens Spanje is zulks in het geval van satellietnetten onmogelijk, aangezien zij niet de mogelijk
heid bieden het uitzendgebied af te bakenen, zodat een complex systeem voor voorwaardelijke toegang zou
moeten worden toegepast. Hierdoor zouden de kosten van satellietuitzendingen verder toenemen, terwijl de
omroepen zonder ontvangstbeperkingsmogelijkheden geen toegang tot hun kanalen zouden willen bieden.

3.3.3. Technologische neutraliteit
(55)

Volgens Spanje werd bij de bilaterale overeenkomsten tussen de centrale en de regionale overheden geen speci
fieke digitaliseringstechnologie voorgeschreven. De overeenkomsten voorzagen slechts in de toewijzing van
middelen aan de autonome gemeenschappen op basis van de kosten van de digitalisering, die waren berekend aan
de hand van een efficiënte referentietechnologie, d.w.z. DTT. In dit verband moet volgens Spanje rekening worden
gehouden met het feit dat ten tijde van de uitbreiding 98,5 % van de Spaanse huishoudens analoge terrestrische
televisie ontving.

(56)

Wat betreft de in het inleidingsbesluit genoemde aanbesteding van Cantabrië benadrukken de Spaanse autoriteiten
dat de aan Astra gegunde opdracht betrekking had op zone II en zone III, d.w.z. gericht was op de levering van
universele digitale televisiediensten in Cantabrië. Dit zou in twee opzichten van belang zijn voor de beoordeling
van de zaak.

(57)

Ten eerste liep het project in Cantabrië uit op een mislukking toen een aantal belangrijke omroepen na de
gunning van het contract Astra en de regering van Cantabrië op de hoogte stelden van het feit dat zij geen
toestemming wilden geven voor de uitzending van hun inhoud via satelliet. Hierdoor werd de verwezenlijking
van de doelstelling van het plan bemoeilijkt. De belangrijkste reden voor de ontbinding van het contract was ten
tweede het besluit van de centrale overheid om het satellietbereik tot de volledige zone III in Spanje uit te breiden,
en niet het besluit om middelen uit de nationale begroting ter beschikking te stellen voor de uitbreiding van het
bereik in zone II. Bovendien werd het contract in november 2008 ontbonden omdat op dat tijdstip vaststond dat
Astra niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Met name had Astra de nodige werken niet op tijd uitge
voerd en kreeg zij van de omroepen geen toestemming om hun vrij te ontvangen programma's uit te zenden.

(58)

In verband met dit besluit is het project in Cantabrië alleen van belang voor zover het satellietplatform als deug
delijk alternatief voor het terrestrische platform kan worden beschouwd. In dit opzicht zijn de voornoemde argu
menten niet steekhoudend. Toen zij voor zone III voor een satellietplatform kozen, namen de Spaanse autoriteiten
een nationaal plan aan en stelden zij specifieke regelgeving vast waarbij de omroepen werden verplicht onderlinge
afspraken te maken en één gemeenschappelijke satellietprovider aan te wijzen. Een dergelijke regeling had ook
voor zone II kunnen worden toegepast. De redenen die voor de ontbinding van het contract werden aangevoerd,
doen niets af aan het feit dat de satelliettechnologie een deugdelijk platform kan zijn voor de transmissie van tvsignalen in zone II. Bovendien heeft een Spaanse nationale rechtbank die redenering weerlegd.

3.3.4. Geen verstoring van de mededinging of het handelsverkeer
(59)

Wat betreft de concurrentie tussen de netwerkexploitanten stelde Spanje zich op het standpunt dat terrestrische
en satelliettelevisie twee geheel verschillende markten zijn, zodat de onderzochte maatregelen geen verstoring van
de mededinging op de betrokken markten tot gevolg hadden. Spanje betoogt dat de onderzochte maatregelen
geen gevolgen voor de interne markt van de Unie hebben omdat zij gericht zijn op de bevolking van een begrensd
gebied. Aangezien het om lokale diensten gaat, is het onwaarschijnlijk dat de maatregelen van invloed zijn op het
handelsverkeer tussen de lidstaten.
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3.4. TOEPASSELIJKHEID VAN DE DE-MINIMISREGEL

(60)

De Spaanse autoriteiten stelden zich tevens op het standpunt dat de bij Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de
Commissie (34) inzake de-minimissteun ingevoerde de-minimisregel van toepassing is op een groot deel van de
verleende steun. De hardware werd per autonome gemeenschap of gemeente apart aangekocht, zodat de de-mini
misbepalingen op dat niveau dienen te worden geanalyseerd. Aangezien in deze gevallen precies bekend is welke
bedragen zijn besteed en welke goederen en diensten werden verworven, voldeed de steun aan de transparantie
voorwaarden voor de toepassing van de de-minimisdrempels.

3.5. DOORLOPENDE STAATSSTEUN

(61)

Wat betreft de exploitatie en het onderhoud van de zendcentrales is de Spaanse centrale overheid van mening dat
die diensten niet onder de gedeeltelijk door het MITyC gefinancierde werken voor de uitbreiding van het bereik
vallen. Het ministerie is niet bevoegd om de gemeenten of de autonome gemeenschappen voor te schrijven om
de exploitatie en het onderhoud voort te zetten na het verstrijken van de in de aanbestedingsprocedures vastge
stelde termijn voor de uitbreiding van het bereik. Daarom kan niet volledig worden uitgesloten dat zich bij de
exploitatie en het onderhoud van sommige zendcentrales onderbrekingen voordoen als gevolg van bezuinigingen
in de gemeenten. Volgens voorlopige ramingen van de centrale overheid zouden de jaarlijkse exploitatie- en
onderhoudskosten 10 % van de oorspronkelijke investering belopen. In de loop van het onderzoek hebben
verschillende autonome gemeenschappen nadere gegevens verstrekt over de middelen die zijn besteed aan de
exploitatie en het onderhoud van het DTT-netwerk in zone II.

4. OPMERKINGEN VAN ANDERE BELANGHEBBENDEN

4.1. ASTRA

4.1.1. Algemene opmerkingen
(62)

Astra herhaalt haar eerdere standpunt dat de maatregelen die tot de overschakeling op digitale terrestrische tele
visie hebben geleid, deel uitmaakten van een gecoördineerd plan dat op het niveau van de centrale overheid is
ontwikkeld en door de regionale overheden is uitgevoerd. Maar zelfs als wordt verondersteld dat de staatssteun
maatregelen voor de uitbreiding van het bereik op regionaal niveau zijn gepland, georganiseerd en uitgevoerd, is
Astra van mening dat zij onrechtmatige steun vormen die onverenigbaar is met de interne markt.

(63)

Met betrekking tot de aanbesteding van Cantabrië blijft Astra bij haar standpunt dat de autoriteiten van Cantabrië
anders dan Spanje beweert, verplicht waren van de omroepen toestemming te verkrijgen om hun kanalen via het
satellietplatform beschikbaar te maken. Hoewel de desbetreffende brieven van de omroepen van maart 2008
dateren, hebben de autoriteiten van Cantabrië de oplossing waarvoor zij in juli 2008 hebben gekozen, voorgesteld
aan andere autonome gemeenschappen.

4.1.2. De vraag of er sprake is van staatssteun
(64)

Wat betreft het door netwerkexploitanten en met name Abertis verkregen voordeel, verklaart Astra dat aan
Abertis als hardwareleverancier ongeveer […] (*) van de opdrachten werd gegund voor de digitalisering van de
terrestrische installaties in de zones waar het bereik werd uitgebreid. Daar Abertis een platformexploitant is, zou
de digitalisering van het netwerk voordelen bieden voor haar commerciële aanbod aan de omroepen, aangezien
via het DTT-net thans zonder meerkosten bijna 100 % van de bevolking kan worden bereikt, tegen de 96 %
respectievelijk 98 % die zonder de omstreden maatregel digitale terrestrische televisie hadden kunnen ontvangen.
Voorts zou Abertis profiteren van het feit dat zo zou worden verhinderd dat Astra als belangrijkste concurrerende
platformexploitant vaste voet op de Spaanse markt zou krijgen door diensten aan te bieden in zone II.

(65)

Bovendien verkreeg Abertis volgens Astra op grond van de maatregelen andere voordelen. Zo heeft ten eerste een
groot aantal terrestrische installaties van Abertis die ook daadwerkelijk door Abertis worden geëxploiteerd, gepro
fiteerd van de middelen die door de Spaanse autoriteiten in het kader van de onderzochte maatregelen ter
beschikking zijn gesteld. Dit geldt in het bijzonder voor installaties in de zone (die rond 2,5 % van de bevolking

(34) Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
Verdrag op de-minimissteun (PB L 379 van 28.12.2006, blz. 5).
(*) Vertrouwelijke gegevens zijn in de tekst van het besluit aangegeven met „[…]”.
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omvat) waar de publieke omroep RTVE verplicht is zijn tv-signaal te verspreiden, maar waar de particuliere
omroepen daartoe niet verplicht zijn. Ten tweede betoogt Astra dat Abertis in aanverwante markten zoals de
markt voor het overbrengen van signalen indirect van de staatssteun heeft geprofiteerd. Verder merkt de klager
op dat de onderzochte maatregel tot verstoringen van de mededinging in zone III zou leiden (35).
(66)

Astra meent dat het satelliet- en het terrestrische platform deel uitmaken van dezelfde markt. Het onderscheid
tussen betaaltelevisie en vrij te ontvangen televisie zou voor de concurrentie tussen de verschillende platformen
geen rol spelen. Er is thans reeds sprake van concurrentie tussen het terrestrische en het satellietplatform om de
transmissie van betaal-tv, aangezien er al ten minste twee betaaltelevisiezenders zijn die hun signaal via het DTTplatform aanbieden, waarvan er één zelfs alleen via DTT te ontvangen is. Bovendien hebben alle omroepen die
thans over een zendlicentie beschikken, volgens Astra bij de overheid reeds een licentie aangevraagd om hun
inhoud via betaal-tv te mogen uitzenden.

(67)

Astra is van oordeel dat de onderzochte maatregelen niet evenredig waren. Astra wijst erop dat voor de overscha
keling op DTT aanzienlijke aanpassingen in flats en investeringen in kabelverbindingen vereist zijn. Ter onderbou
wing van haar argument dat de uitbreiding van het bereik via satelliet niet duurder was geweest dan via het terres
trische platform, verwees Astra voorts naar haar interne kostenstudie van november 2008, die bij de klacht
gevoegd was. In de studie werden de kosten van de uitbreiding van het bereik voor beide technologieën — terres
trische en satelliet-tv — vergeleken. De veronderstellingen die aan de studie ten grondslag liggen, verschillen in
een aantal opzichten van die van de door Spanje en Abertis uitgevoerde studies, met name op het punt van de
kosten van satellietschotels en de noodzaak om externe settopboxen voor de ontvangst van digitale terrestrische
televisie aan te schaffen. De bevindingen van de studie leiden tot de conclusie dat de uitbreiding van het bereik
via satelliet niet noodzakelijkerwijs duurder uitvalt dan het gebruik van terrestrische technologie. Astra diende
ook aanvullende documenten in om aan te tonen dat de installatie- en exploitatiekosten van de beide technolo
gieën niet significant verschillen.

(68)

Astra voert tevens aan dat uitzendingen via vrij te ontvangen kanalen niet hoeven te worden belemmerd wanneer
voor een voorwaardelijke toegang tot satellietuitzendingen wordt gezorgd. Overal ter wereld zijn voorwaardelijke
toegangssystemen ingevoerd, die niet moeilijk te gebruiken zijn (36). Daarenboven werd de in Cantabrië voorge
stelde oplossing voor voorwaardelijke toegang aanvaard door de autoriteiten van Cantabrië, die konden beslissen
voor welke gebruikers de ontvangst van de omroepdiensten zou worden geactiveerd. De territoriale beperking
van de dienstverlening werd dus door de Cantabrische overheid bepaald. Hiervoor was geen specifieke aanpassing
nodig.

(69)

Wat betreft de gepastheid van de maatregel betoogt Astra dat de satelliettechnologie op grond van schaalvoor
delen economisch aantrekkelijker wordt naarmate het geografisch bereik toeneemt. Door de maatregel in zone II
op te splitsen in meer dan 600 lokale en regionale aanbestedingen, was voor de satelliettechnologie reeds een
significant concurrentienadeel ontstaan. Maar ook als de Spaanse overheid niet in staat was geweest voor te
schrijven of voor te stellen dat, als voorwaarde voor de toewijzing van middelen, op regio-overschrijdende syner
gieën moest worden gelet, hadden de regio's met deze mogelijkheid rekening moeten houden om ervoor te
zorgen dat zij de meest kostenefficiënte oplossing voor de belastingbetaler zouden kiezen. Astra betoogt dat zij
dit ook hebben geprobeerd, voordat de Spaanse centrale overheid zich in de kwestie mengde ten gunste van
terrestrische technologie. Nadat de keuze in de openbare aanbestedingsprocedure op Astra was gevallen, hebben
de Cantabrische autoriteiten aanvankelijk inderdaad getracht andere regio's ertoe over te halen om ook voor het
satellietplatform te kiezen, aangezien zij hun eigen kosten hierdoor verder hadden kunnen verminderen.
4.1.3. Doorlopende staatssteun

(70)

Astra stelt nogmaals dat een deel van de omstreden maatregelen op staatssteun neerkomt, aangezien de rege
ringen van de autonome gemeenschappen de exploitatie en het onderhoud van lokale netwerken in zone II op
doorlopende basis financieren. Astra schat dat de jaarlijkse exploitatie- en onderhoudskosten voor de satellietop
lossing 100 000 EUR per kanaal per jaar zouden belopen hoewel besparingen mogelijk waren geweest indien
meer dan één regio voor de satellietoplossing had gekozen.
4.2. OPMERKINGEN VAN ABERTIS

(71)

Abertis is een exploitant van telecommunicatie-infrastructuur en een leverancier van netwerkapparatuur. Abertis
is onder meer eigenaar van de ondernemingen Retevisión SA en Tradia SA, die telecommunicatienetwerken en
-infrastructuur beheren en exploiteren.

(35) Volgens Astra kan Hispasat, een satellietprovider waarvan Abertis mede-eigenaar is en die diensten verzorgt in zone III, dankzij de in het
kader van de maatregelen voor zone II beschikbaar gestelde overheidsmiddelen zonder meerkosten satellietcapaciteit aanbieden aan
omroepen. Tot slot betoogt Astra dat Abertis als gevolg van de maatregelen in het exclusieve genot is gekomen van de doorgifteverplich
ting in zone III.
(36) Astra stelt dat satellietplatformen met voorwaardelijke toegang door een zeer groot aantal consumenten in de hele wereld worden
gebruikt en dat de complexiteit van voorwaardelijk toegankelijke diensten geen belemmering vormde voor de toepassing ervan.
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4.2.1. De vraag of er sprake is van staatssteun
(72)

Allereerst merkt Abertis op dat de onderzochte maatregel geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU
vormt. De regionale autoriteiten hebben slechts via openbare aanbestedingen goederen en diensten tegen markt
voorwaarden aangeschaft, en zij blijven eigenaars van de in de zendcentrales in zone II geïnstalleerde apparatuur.
Daarom zijn noch financiële middelen nog met dergelijke middelen aangekochte apparatuur overgedragen aan
een externe begunstigde.

(73)

Tevens is Abertis van mening dat de omstreden maatregelen geen merkbaar economisch voordeel hebben opgele
verd voor de netwerkexploitanten. Abertis betoogt dat zij geen enkel lokaal netwerk in zone II exploiteert (ook al
is zij eigenaar van de daaraan gerelateerde zendcentrales) en dat zij dan ook geen rechtstreeks voordeel heeft
verkregen. Ten tweede trad Abertis in zone II uitsluitend als aanbieder van hardware op. Ten derde was er zelfs in
gevallen waarin de digitale apparatuur voor de modernisering van zendcentrales door Abertis was verkocht en
later in een zendcentrale van Abertis werd geïnstalleerd, geen sprake van een voordeel. Dit omdat Abertis deze
zendcentrales tegen marktvoorwaarden aan de lokale netwerkexploitanten verhuurt en het digitaliseringsproces
niet van invloed was op de hoogte van de aan Abertis betaalde huur. Ten vierde stelt Abertis nadrukkelijk dat de
uitbreiding van het bereik van een DTT-netwerk met 1 à 2 % voor Abertis als platformexploitant in zone I geen
enkel economisch voordeel oplevert. Ten slotte is de digitalisering van zone II niet van invloed op de prijs die
Abertis aan omroepen in rekening kan brengen voor transmissiediensten, vooral gezien het feit dat de wholesale
prijzen van Abertis worden gereguleerd door de Comision del Mercado de Telecomunicaciones, de Spaanse regel
gevingsautoriteit (hierna „de CMT” genoemd).

(74)

Met betrekking tot de lokale netwerkexploitanten in zone II (gemeenten) is Abertis van oordeel dat er geen sprake
kan zijn van een economisch voordeel, aangezien zij niet kunnen worden aangemerkt als ondernemingen in de
zin van artikel 107, lid 1, VWEU en daar zij uit de aard der zaak een openbare dienst verrichten.

(75)

Abertis stelde zich tevens op het standpunt dat de onderzochte maatregel geen enkel economisch voordeel voor
de omroepen inhield. Door de overschakeling op digitale technologie in zone II nam het aantal kijkers niet toe
ten opzichte van het aantal kijkers dat vóór het begin van de omschakeling op digitale omroepdiensten in 2005
toegang had tot analoge televisie.

(76)

Voorts is Abertis van mening dat de omstreden maatregel geen merkbaar effect had op de concurrentie tussen de
netwerkexploitanten. Het feit dat noch Astra noch een andere particuliere exploitant in de afgelopen 20 jaar
belangstelling heeft getoond voor het leveren van transmissiediensten in zone II, bevestigt dat er geen markt
bestond en dat de overheid moest optreden om de dienstverlening te bevorderen. Met name is er geen sprake van
concurrentie tussen satelliet-tv en DTT, aangezien het hierbij om twee aparte markten gaat. Bovendien heeft de
digitalisering van de terrestrische netwerken in zone II de mededingingsstructuur van de betrokken markten op
geen enkele manier gewijzigd. Veeleer ging het om een noodzakelijke technische modernisering van het bestaande
analoge platform.

(77)

Abertis voert aan dat de via de netwerken in zone II geleverde omroepdiensten beperkt zijn tot bepaalde geïso
leerde gebieden en derhalve geen effect hebben op het handelsverkeer tussen de lidstaten.

(78)

Mocht de Commissie van mening zijn dat de relevante overheidsinstanties of hun verbonden bedrijven onderne
mingen zijn in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, is Abertis van oordeel dat de voor de omschakeling op digi
tale technologie in zone II verstrekte middelen als compensatie voor de levering van een openbare dienst moeten
worden beschouwd. In dit verband meent Abertis dat de omstreden maatregelen voldoen aan de in het arrest in
de zaak-Altmark vastgestelde voorwaarden en dat er geen sprake is van staatssteun.

4.2.2. Bestaande steun
(79)

Volgens Abertis begon de introductie van omroepnetten in zone II in 1982 in een nog niet-geliberaliseerde
omroepsector. Toentertijd had de Spaanse overheid een monopolie op de markt voor terrestrische omroepdien
sten. Inmiddels worden publieke middelen gebruikt ter financiering van de installatie, het onderhoud en de exploi
tatie van de lokale netwerken in zone II die vóór de liberalisering van de sector zijn opgezet. Derhalve vormt de
onderzochte maatregel doorlopende bestaande staatssteun.
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4.2.3. Verenigbaarheid met de interne markt
(80)

Abertis betoogt dat alle potentiële staatssteun op grond van de bepalingen van artikel 106 VWEU verenigbaar is
met de interne markt, aangezien de steun voldoet aan alle voorwaarden van Beschikking 2005/842/EG.

(81)

Voor zover dit niet het geval is, zou elke potentiële steun wel in overeenstemming zijn met artikel 107, lid 3,
onder c), VWEU. Ten eerste zijn de door de Spaanse autoriteiten getroffen maatregelen gericht op de bespoediging
van de overschakeling op digitale technologie in Spanje, een doelstelling die in de besluitvorming van de
Commissie inzake staatssteun erkend is als doelstelling van gemeenschappelijk belang. Ten tweede vormde de
steun hiertoe een passend instrument, aangezien DTT een geschiktere technologie is voor de uitbreiding van het
bereik (37). Abertis merkt tevens op dat omroepen niet alleen om economische redenen weinig animo tonen om
satellietplatforms gebruiken, maar ook vanwege de beperkingen waarmee zij worden geconfronteerd bij het
verwerven van uitzendrechten voor hun vrij te ontvangen programma's. Meestal verwerven zij alleen het recht
om bepaalde inhoud via een specifiek platform, namelijk DTT, uit te zenden, aangezien deze technologie een
doelgerichte transmissie in een welomschreven geografisch gebied mogelijk maakt. Voorts zijn de maatregelen
evenredig, omdat zij alleen de kosten dekken die strikt noodzakelijk zijn voor de overschakeling van analoge op
digitale televisiediensten in zone II. De enige uitgaven die door de omstreden maatregelen worden gesteund, zijn
die in verband met de digitalisering van de zendcentrales in zone II, die wordt uitgevoerd in de vorm van de
aankoop en installatie van digitale apparatuur.

(82)

Wat betreft de technologieneutraliteit van de maatregel merkt Abertis op dat terrestrische technologie niet de
enige oplossing was die door de Spaanse overheid in aanmerking is genomen. In zone III werd het satellietplat
form uiteindelijk zelfs als meest geschikte technologische keuze beschouwd voor de levering van digitale televisie
diensten. Belangrijker is volgens Abertis echter dat DTT beschouwd wordt als het meest geschikte en voordeligste
platform voor digitale televisiediensten in zone II als het erom gaat hetzelfde bereik te waarborgen als vóór de
stopzetting van de analoge uitzendingen. Dit zou blijken uit de ingediende kostenstudies (38).

4.3. OPMERKINGEN VAN RADIODIFUSIÓN

(83)

Radiodifusión is een verhoudingsgewijs nieuwe aanbieder op de markt voor audiovisuele transmissiediensten, die
sinds november 2005 is ingeschreven in het exploitantenregister van de CMT.

(84)

Radiodifusión gaat over het algemeen akkoord met het inleidingsbesluit en steunt de standpunten van de
Commissie, maar heeft een aantal aanvullende opmerkingen gemaakt die hieronder worden weergegeven. Radio
difusión is eveneens van mening dat de staatssteun niet voldoet aan de Altmark-voorwaarden en hoge overheids
subsidies inhoudt.

(85)

De onderzochte steunregeling kwam ten goede aan netwerkexploitanten die reeds actief waren op het platteland.
Op de markt in kwestie, die door hoge toegangsdrempels gekenmerkt is waarvan een toch al marktbeheersende
exploitant profiteert, heeft de maatregel tot een duplicering van de bestaande monopoliestructuur geleid. Met
name werd Abertis zo in de gelegenheid gesteld haar monopoliepositie te versterken en publieke middelen te
gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuw en dichter netwerk dat haar in staat stelt op nieuwe markten te
concurreren.

(86)

Radiodifusión stelt dat de onderzochte staatssteunmaatregel niet evenredig is. Om aan het evenredigheidsvereiste
te kunnen voldoen, moet de steun zich beperken tot hetgeen noodzakelijk is, d.w.z. uitsluitend van toepassing zijn
op afgelegen plattelandsgebieden, en moet de steun in gelijke mate aan alle exploitanten ten goede komen doordat
doeltreffende toegangsverplichtingen worden vastgesteld.

(37) Abertis verwijst naar haar eigen kostenstudie van januari 2010 voor een vergelijking van de respectieve kosten van het gebruik van digi
tale terrestrische en satelliettechnologie voor de levering van digitale televisiediensten in zone II. Volgens deze studie belopen de totale
kosten voor DTT-technologie circa 286 miljoen EUR over een periode van tien jaar, terwijl de totale kosten voor satelliettechnologie in
dezelfde periode ongeveer 532 miljoen EUR zouden bedragen. Abertis heeft deze interne studie voorgelegd aan een extern accountants
bedrijf, dat de bevindingen ervan in een verslag heeft bevestigd, met dien verstande dat het die kosten voor satelliet-tv en DTT als conser
vatieve ramingen beschouwde. In elk geval hebben beide studies de juistheid van de kostenvergelijkingen onderstreept en bevestigd dat
het gebruik van satelliettechnologie voor de levering van digitale televisiediensten in zone II duidelijk duurder zou zijn uitgevallen dan
het gebruik van DTT, voornamelijk vanwege de hogere economische en sociale kosten voor de consumenten in het geval van satelliet-tv.
(38) Volgens die studies zou satelliettechnologie hogere kosten met zich brengen voor de levering van de diensten in kwestie. Deze kosten
zouden voor rekening komen van de omroepen en de lokale netwerkexploitanten, maar ook de kijkers. In de door Abertis uitgevoerde
studie werd tevens geconcludeerd dat de overschakeling op digitale televisie in het geval van het gebruik van satelliettechnologie onge
veer zes maanden langer zou duren, aangezien de consumenten in zone II tijd nodig zouden hebben om satellietdecoders en -schotels
enz. aan te schaffen en te installeren. Hierdoor zouden weer extra kosten ontstaan vanwege de simultane uitzending (via analoge én digi
tale platforms) die gedurende die periode noodzakelijk zou zijn.
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4.4. OPMERKINGEN VAN DE OMROEPEN

(87)

De omroepen voeren aan dat de maatregel niet als staatssteun kan worden beschouwd, omdat hij voor de ontvan
gende ondernemingen, met name de omroepen, geen financieel voordeel heeft opgeleverd. Door de maatregelen
hebben de omroepen niet meer kijkers dan ten tijde van de analoge uitzendingen. Bovendien hebben de kijkers in
de gebieden tot welke het bereik werd uitgebreid, d.w.z. het platteland, afgelegen en dun bevolkte gebieden, geen
effect op de advertentiemarkt en behoren zij niet tot de kerndoelgroep van de omroepen. Gezien deze situatie
hebben de particuliere exploitanten de advertentieprijzen niet verhoogd naar aanleiding van de uitbreiding.

(88)

De omroepen stelden zich tevens op het standpunt dat zij geen belang hadden bij de overschakeling op een satel
lietplatform, waar hun programma's zouden moeten concurreren met die van honderden andere zenders. Het
terrestrische platform heeft het voordeel dat de capaciteit ervan beperkt is, zodat vrij te ontvangen commerciële
zenders minder concurrentie hoeven te vrezen. Bovendien onderstreepten zij dat zij hun inhoud doorgaans alleen
voor het terrestrische platform inkopen. Dit omdat terrestrische uitzendingen een geografisch beperkte versprei
ding garanderen, wat voor satelliet-tv niet geldt.

(89)

Tevens stelden de omroepen nadrukkelijk dat zij, nadat Cantabrië de opdracht aan Astra had gegund, de Cantabri
sche autoriteiten hebben meegedeeld zich tegen satellietuitzendingen te verzetten, aangezien zij uitzendrechten
hadden verworven die alleen voor het terrestrische platform golden.

5. JURIDISCHE BEOORDELING
5.1. RECHTSGRONDSLAG VAN DE STEUNMAATREGEL

(90)

Zoals nader beschreven in deel 2.2, punten 23 tot en met 31, bestaat het regelgevingskader voor de overschake
ling op digitale televisie in Spanje uit een complex stelsel van wetsbesluiten die door de centrale overheid en de
regionale en lokale autoriteiten zijn vastgesteld gedurende een periode van vier jaar. Het nationaal technisch plan
van 2005 en het omschakelingsplan van 2007 dienen hoofdzakelijk ter regulering van de overschakeling op DTT
in zone I, maar vormen ook de grondslag voor verdere uitbreidingsmaatregelen in zone II. Deze uitbreidingsmaat
regelen werden door de regionale overheden ten uitvoer gelegd nadat daartoe verschillende kaderovereenkomsten
waren gesloten met de centrale overheid (de kaderovereenkomsten van 2008) en in 2008 addenda bij de eerdere
kaderovereenkomsten van 2006 en in 2009 addenda bij de kaderovereenkomsten van 2008 waren vastgesteld.

(91)

Op grond van deze overeenkomsten en addenda voerden de regionale en/of lokale overheden tal van maatregelen
uit die erop waren gericht het bereik van DTT in zone II uit te breiden, voornamelijk door middel van openbare
aanbestedingen, zoals beschreven in de punten 32 tot en met 35. De Commissie is derhalve van oordeel dat de
verschillende op centraal niveau vastgestelde wetsbesluiten en de tussen het MITyC en de autonome gemeen
schappen gesloten en vervolgens gewijzigde overeenkomsten de grondslag vormen voor de steunregeling voor de
uitbreiding van het bereik in zone II. Deze wetsbesluiten en overeenkomsten hebben ertoe geleid dat de autonome
gemeenschappen maatregelen hebben getroffen die niet technologieneutraal waren (39). In het nationaal technisch
plan wordt de overschakeling op DTT in zone I geregeld, maar wordt tevens aan de lokale overheden de taak
toegewezen om in samenwerking met de autonome gemeenschappen nieuwe zendcentrales op te zetten die nood
zakelijk zijn om de ontvangst van DTT in zone II te waarborgen. Op dat tijdstip voorzag de centrale overheid dus
al dat het DTT-bereik zou worden uitgebreid. De taakstelling in het belangrijkste wetsbesluit betreffende de over
schakeling op digitale televisie wordt alleen naar het terrestrische platform verwezen. In de praktijk hebben de
autonome gemeenschappen dus de richtsnoeren van de centrale overheid inzake de uitbreiding van DTT toege
past (40).

(39) Richtsnoeren van die strekking zijn opgenomen in de documenten van de centrale overheid. Met name de in december 2008 onderte
kende kaderovereenkomsten, de zogenaamde kaderovereenkomsten tussen het ministerie van Industrie, Toerisme en Handel en de auto
nome gemeenschappen ter ontwikkeling van het nationaal plan voor de omschakeling op DTT, bevatten een lijst van activiteiten die
door de centrale en de regionale overheden zullen worden gefinancierd om voor een bereik van digitale televisie te zorgen dat overeen
komt met dat van de bestaande analoge televisie. Aan de ene kant wordt in de overeenkomsten verwezen naar bestaande zendcentrales
die door de omroepen worden gemoderniseerd (DTT-centrales in zone I) en aan de andere kant naar relaisstations — aanvullende zend
centrales die moeten worden toegepast om voor digitale televisie dezelfde penetratie te waarborgen als voor analoge televisie. Daar alleen
voor de DTT-technologie zendcentrales vereist zijn, lijkt het duidelijk dat de geplande maatregelen alleen betrekking hebben op DTTtechnologie. Verder maken de tussen oktober en december 2009 ondertekende addenda bij de kaderovereenkomsten gewag van finan
ciering ten behoeve van de uitbreiding van het bereik. De daarin opgenomen definities van maatregelen ter uitbreiding van het bereik
bevatten alleen uitdrukkelijke verwijzingen naar terrestrische technologie.
(40) In bijeenkomsten met de autonome gemeenschappen heeft het MITyC te kennen gegeven dat het de bedoeling was om de overschakeling
op DTT ook in zone II te waarborgen. Dit wordt bevestigd door een presentatie die openbaar toegankelijk is op het internet en door het
MITyC is ondertekend: http://www.fenitel.es/asamblea08/PONENCIAS/4SETSI.pdf. Tevens wordt dit bevestigd door verklaringen van de
autonome gemeenschappen in antwoord op het verzoek van de Commissie om informatie. In hun antwoorden verwijzen de autonome
gemeenschappen uitdrukkelijk naar het bij Koninklijk Besluit 944/2005 vastgestelde nationale omschakelingsplan en naar het Avanzaplan. Zie bijvoorbeeld het antwoord van Extremadura: „Overeenkomstig […] Koninklijk Besluit 944/2005 […] houdende goedkeuring
van het nationaal technisch plan voor digitale terrestrische televisie, waarin het lokale initiatief betreffende de uitbreiding van het bereik
van DTT is omschreven […].”
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(92)

Ter staving van deze bevinding heeft de Commissie ook een steekproef van de afzonderlijke, door de autonome
gemeenschappen gehouden aanbestedingen onderzocht. Door dit onderzoek werd de bovenstaande conclusie
bevestigd, aangezien de overgrote meerderheid van de aanbestedingen niet technologisch neutraal was.

(93)

Het tijdstip van overmaking van financiële middelen door de centrale en de regionale overheden aan de begun
stigden vormt het moment waarop de steun voor de ontwikkeling van DTT in zone II feitelijk is verleend. De
steunverlening vond plaats gedurende een periode die per autonome gemeenschap varieerde. Uit de ontvangen
informatie komt naar voren dat de eerste aanbestedingen in juli 2008 plaatsvonden (41). De bijlage bevat een over
zicht van de steunbedragen per regio.
De doorlopende steun voor de exploitatie en het onderhoud van de netwerken berust niet op een op centraal
niveau genomen besluit. In plaats daarvan hebben sommige autonome gemeenschappen (zie „wederkerende
kosten” in de bijlage bij dit besluit) aanbestedingen gehouden voor de exploitatie en het onderhoud van de
bestaande digitale terrestrische netwerken, die aangekondigd werden in hun respectieve officiële bekendma
kingen (42).

5.2. BEOORDELING VAN DE STAATSSTEUN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 107, LID 1, VWEU

5.2.1. Staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU
(94)

De maatregel in kwestie, waartoe de doorlopende steun voor exploitatie en onderhoud bedoeld in punt 36
behoort, kan worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, waarin de voorwaarden
zijn vastgesteld waaronder sprake is van staatssteun. Ten eerste dient het te gaan om een maatregel van de staat of
bekostigd met overheidsmiddelen. Ten tweede moet de maatregel de begunstigde een selectief economisch voor
deel verschaffen. Ten derde moet hij de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen. Ten vierde moet de maat
regel het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden.

5.2.1.1. Overheidsmiddelen
(95)

De maatregel in kwestie vloeit voort uit het hierboven beschreven stelsel van op centraal, regionaal en lokaal
niveau vastgestelde wetsbesluiten en uit overeenkomsten tussen instanties van verschillende Spaanse bestuur
slagen. Bovendien heeft Spanje de constatering van het inleidingsbesluit dat de maatregel uit begrotingsmiddelen
werd gefinancierd, niet betwist. Het wees er evenwel op dat de maatregel uit middelen van zowel de centrale als
de regionale en gemeentelijke begrotingen werd gefinancierd. Tevens verklaarde Spanje dat het bij de maatregel in
kwestie slechts om een overdracht van middelen tussen verschillende bestuurlijke instanties ging. Dat de middelen
hoofdzakelijk afkomstig waren uit de centrale begroting en deels uit de regionale en gemeentelijke begrotingen,
werd door Spanje als zodanig niet tegengesproken. De maatregel beperkte zich ook niet tot een overdracht van
middelen tussen bestuurlijke instanties, daar zij uiteindelijk voor de ontwikkeling van het DTT-netwerk werden
gebruikt door entiteiten die een economische activiteit uitoefenen (zoals toegelicht in deel 5.2.1.2).

(96)

Tegen deze achtergrond wordt geconcludeerd dat de onderzochte maatregel rechtstreeks uit de nationale begro
ting en de begrotingen van bepaalde autonome gemeenschappen en gemeenten werd gefinancierd. De doorlo
pende steun als bedoeld in punt 36 werd niet uit de begroting van de centrale overheid, maar rechtstreeks uit de
begrotingen van de autonome gemeenschappen gefinancierd. De steun kan derhalve aan de staat worden toegere
kend en wordt bekostigd met overheidsmiddelen.

5.2.1.2. Economisch voordeel verschaft aan entiteiten die een economische activiteit uitoefenen
(97)

De maatregel in kwestie houdt een overdracht van overheidsmiddelen aan bepaalde ondernemingen in. Hoewel in
het Verdrag niet is gedefinieerd wat onder een „onderneming” moet worden verstaan, wordt erin verwezen naar

(41) Aanbesteding van 30 juli 2008 betreffende de levering van apparatuur, bekendgemaakt door de autonome gemeenschap La Rioja, en
aanbesteding van 27 juli 2008 betreffende de uitbreiding van het digitale tv-netwerk SE/CTTI/06/08, bekendgemaakt door de autonome
gemeenschap Catalonië.
42
( ) Zie bijvoorbeeld de bekendmaking van de autoriteiten van Castilla y León: Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se anuncia la licitación del servicio: Contrato de servicios para la conservación y renovación
tecnológica de las infraestructuras de televisión digital de la Junta de Castilla y León. Expte.: Serv 05-4/12; BOCYL 10 Octubre 2012.
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een natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht diens rechtsvorm of financiering, die een economische activiteit uitoe
fent. In de door het Gerecht en het Hof bevestigde praktijk beschouwt de Commissie de exploitatie van televisie
netwerken als economische activiteit (43), net als andere activiteiten die het beheer van infrastructuur door regio
nale autoriteiten behelzen (44). In het onderhavige geval staan de meeste overheidsbedrijven of gemeenten als
netwerkexploitanten ingeschreven in het register van de CMT. Dit duidt erop dat zij bepaalde diensten leveren die
volgens de vaste praktijk in dit soort zaken een economische activiteit vormen. Er bestaat een markt wanneer
andere exploitanten bereid of in staat zouden zijn de dienst in kwestie te leveren, wat hier het geval is. Zo heeft
Astra voorafgaand aan de uitvoering van de uitbreiding van het bereik in zone II verschillende besprekingen
gevoerd met de autonome gemeenschappen om haar aanbod te presenteren. Daarnaast heeft Astra in maart 2008
aan een technologisch neutrale aanbesteding in Cantabrië voor de levering van digitale tv-diensten in zone II en
zone III deelgenomen en deze opdracht in de wacht gesleept. Het feit dat de overheidsbedrijven en de gemeenten
geen vergoeding voor de geleverde diensten ontvangen, betekent niet dat de desbetreffende activiteiten niet als
economische activiteit dienen te worden beschouwd (45).
(98)

De Commissie gaat niet akkoord met het argument van Spanje dat de exploitatie van het terrestrische netwerk
door de autonome gemeenschappen, overheidsbedrijven en gemeenten onder de uitoefening van bevoegdheden
van een publiekrechtelijk lichaam en derhalve buiten het toepassingsgebied van artikel 107 VWEU zou vallen.
Algemeen wordt erkend dat de activiteiten in verband met de uitoefening van overheidsprerogatieven door de
overheid zelf of door instanties die in het kader van het openbaar gezag optreden, geen economische activiteiten
vormen in de zin van de mededingingsvoorschriften (46). Dergelijke activiteiten behoren tot de kerntaken van de
staat of houden wegens hun aard, doel en de regels waaraan zij zijn onderworpen, met die taken verband. De
rechtspraak van het Gerecht en het Hof geeft verschillende voorbeelden van activiteiten die onder deze categorie
vallen en stelt aldus een onderscheid vast tussen zuivere overheidsactiviteiten en commerciële activiteiten die door
een overheidsentiteit kunnen worden ontplooid. Tot die voorbeelden behoren activiteiten met betrekking tot het
leger of de politie, de handhaving en de verbetering van de veiligheid van de luchtvaart, luchtverkeersleiding (47),
milieu-inspectiediensten, die een taak van openbaar belang vormen behorend tot de kerntaken van de staat op
het gebied van de bescherming van het mariene milieu (48), alsook normalisatieactiviteiten en aanverwante onder
zoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (49).

(99)

In dit licht is de Commissie van oordeel dat in het onderhavige geval de exploitatie van het terrestrische omroep
netwerk niet onder de plichten of prerogatieven van de overheid valt noch een typische activiteit is die uitsluitend
door de overheid kan worden uitgeoefend. Ten eerste zijn de betrokken diensten niet bij uitstek taken van een
overheidsinstantie en zijn zij economisch van aard, wat blijkt uit het feit dat verschillende ondernemingen actief
zijn op de markt in zone I. Ten tweede toonde een particuliere onderneming die onafhankelijk van overheidsin
stanties opereert — namelijk Astra — belangstelling om deze dienst in zone II te leveren (zoals blijkt uit haar
inschrijving op de in 2008 gehouden aanbesteding in Cantabrië). Ten derde gaat het bij de ontwikkeling van het
netwerk in zone II uitsluitend om uitzendingen van nationale en regionale particuliere omroepen (50). Dientenge
volge wordt geconcludeerd dat de exploitatie van het terrestrische netwerk door de autonome gemeenschappen,
overheidsbedrijven en gemeenten niet onder de uitoefening van bevoegdheden van een publiekrechtelijk lichaam
valt.

Di re c te b eg u ns tig d en v an d e s te u n
(100) De exploitanten van het DTT-platform zijn de directe begunstigden van de omstreden maatregelen, aangezien zij
middelen hebben ontvangen voor de modernisering en uitbreiding van hun netwerk in zone II. Tevens profiteren
zij van de doorlopende steun voor de exploitatie en het onderhoud van deze netwerken. De autonome gemeen
schappen hebben voor de uitbreiding van het bereik voor verschillende benaderingen gekozen, zodat verschil
lende soorten directe begunstigden kunnen worden aangewezen.
(43) Beschikkingen van de Commissie N 622/03, Digitaliseringsfonds Oostenrijk, C 25/04, DVB-T in Berlijn en Brandenburg (punt 62),
C 34/06, DVB-T in Noord-Rijnland-Westfalen (punt 83), C 52/2005 Mediaset (punt 96).
(44) Zaak T-196/04, Ryanair Ltd/Europese Commissie, Jurispr. 2007, blz. II-2379, punt 88, zaak C-82/01P, Aéroports de Paris/Commissie,
Jurispr. 2002, blz. I-9297, punten 107 t/m 109 en 121 t/m 125.
(45) Zie gevoegde zaken T-443/08 en T-455/08, Freistaat Sachsen en Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) en Mitteldeutsche Flughafen AG en
Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08)/Europese Commissie, Jurispr. 2011, blz. II-01311, punt 115, waarin het Hof het volgende
verklaart: „Dat een activiteit niet door particuliere marktdeelnemers wordt uitgevoerd of zij niet rendabel is, is […] geen relevant crite
rium in het kader van de kwalificatie daarvan als economische activiteit.”.
(46) Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de Europese Unie op voor het verrichten van dien
sten van algemeen economisch belang verleende compensatie (PB C 8 van 1.1.2012, blz. 4).
(47) Zaak C-364/92, SAT/Eurocontrol, Jurispr. 1994, blz. I-43, punten 19 t/m 30; zaak C-113/07 P, Selex, Jurispr. 2009, blz. I-2207.
(48) Zaak C-343/95, Cali & Figli, Jurispr. 1997, blz. I-1547, punt 22.
(49) Zaak T-155/04, Selex, Jurispr. 2006, blz. II-4797, punten 73 t/m 83, bevestigd door het arrest in zaak C-113/07, Selex, Jurispr. 2009,
blz. I-2307.
(50) Zoals vermeld in deel 2.1.3 hebben de omroepen de verplichting 98 % van de huishoudens te bereiken, zodat zij zone II met eigen
middelen moesten afdekken. Bovendien worden de nationale publieke tv-zenders van RTVE en de regionale publieke zenders via een
apart netwerk verspreid. De particuliere omroepen maken gebruik van het signaal van het Single Frequency Network (SFN), terwijl de
publieke omroepen gebruikmaken van het netwerk Red Global Española (RGE). Op grond van deze verschillen moeten de terrestrische
faciliteiten worden uitgerust met verschillende apparatuur voor elk van deze netwerken.
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(101) Ten eerste hebben sommige autonome gemeenschappen (51) een overheidsbedrijf, in sommige gevallen een tele
communicatiebedrijf, belast met de uitbreiding van het bereik. Deze bedrijven hebben ofwel aanbestedingen geor
ganiseerd voor de uitbreiding van het bereik en deze taak opgedragen aan de onderneming met de winnende
inschrijving of zij hebben de uitbreiding zelf uitgevoerd nadat zij de nodige hardware hadden verworven.
(102) Deze overheidsbedrijven kunnen het DTT-netwerk in zone II inmiddels exploiteren dankzij de overheidssubsidies.
Zij kunnen de nieuwe infrastructuur ook gebruiken om andere diensten te aan te bieden, zoals WiMAX (een stan
daard voor draadloze breedbandnetwerken die in vaste en mobiele breedbandverbindingen voorzien), digitale
radio, mobiele televisie (DVB-H) of collocatiediensten voor het basisbreedbandnetwerk van Telefonica op het plat
teland of voor exploitanten van mobiele netwerken. Vanwege deze schaalvoordelen hebben de exploitanten van
DTT-netwerken de mogelijkheid inkomsten te genereren met behulp van de door de overheid gefinancierde infra
structuur.
(103) Het kwantificeerbare voordeel dat aan de overheidsbedrijven is verschaft, is gelijk aan het bedrag aan middelen
dat zij voor de uitbreiding van het bereik ontvangen.
(104) Ten tweede hebben sommige autonome gemeenschappen (52) zelf op regionaal niveau aanbestedingen gehouden
voor de uitbreiding van het DTT-netwerk. Spanje beweert dat de overgrote meerderheid van de aanbestedingen
betrekking hadden op de levering van hardware en andere apparatuur en dat de ondernemingen waaraan de
opdrachten werden gegund, als hardwareleveranciers zijn opgetreden. Dit zou eveneens gelden voor Abertis,
Tradia en Retevisión. De bevindingen van het onderzoek leiden evenwel tot de conclusie dat een aanzienlijk aantal
aanbestedingen betrekking had op de uitbreiding van het bereik, en niet alleen op de levering van apparatuur (53).
In tegenstelling tot wat Spanje beweert, is de Commissie derhalve van oordeel dat Abertis en andere onderne
mingen in hun hoedanigheid van netwerkexploitanten aan die aanbestedingen hebben deelgenomen (54). Onder
die omstandigheden werd aan de ondernemingen waaraan de opdrachten werden gegund, een concurrentievoor
deel verschaft tegenover netwerkexploitanten die niet eens hebben kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.
Het verschafte voordeel is gelijk aan het bedrag aan middelen dat die ondernemingen voor de uitbreiding van het
bereik hebben ontvangen op grond van een niet technologisch neutrale aanbesteding.
(105) Ten derde hebben sommige autonome gemeenschappen (55) middelen aan gemeenten toegekend voor de uitbrei
ding van het DTT-bereik. Spanje betoogt dat het hierbij slechts om de overdracht van middelen tussen verschil
lende bestuurslagen ging en dat de gemeenten door de uitbreiding van de zich in hun bezit bevindende netwerken
slechts aan hun administratieve verplichtingen ten opzichte van de inwoners hebben voldaan. Spanje erkent echter
dat lokale ondernemingen als netwerkexploitanten zijn opgetreden, dat zij in vele gevallen door de CMT als
netwerkexploitanten geregistreerd zijn en dat zij in feite de uitbreiding van het netwerk hebben uitgevoerd, in
sommige gevallen na selectie via een aanbestedingsprocedure. De Commissie is daarom van oordeel dat lokale
ondernemingen die als lokale exploitant van een DTT-netwerk zijn opgetreden, als directe begunstigden van de
steun moeten worden beschouwd. Het aan hen verschafte voordeel is gelijk aan het bedrag aan middelen dat zij
van de regionale en centrale overheden voor de uitbreiding van het bereik hebben ontvangen. Dit is ook het geval
indien de uitbreiding gedeeltelijk werd gefinancierd in de vorm van een toekenning van eigen middelen van een
lokale onderneming, die steun aan de onderneming of de activiteit vormt.
(106) Over het geheel genomen waren Abertis en Retevisión de belangrijkste begunstigden van de aanbestedingen.
Afgaand op de verstrekte informatie, blijken zij in totaal ongeveer […] van het totale bedrag te hebben ontvangen
dat voor de uitbreiding van het bereik was uitgetrokken: ten minste […] miljoen EUR op grond van aanbeste
dingen voor de uitbreiding van het netwerkbereik.
(107) Daarnaast hebben sommige autonome gemeenschappen staatssteun verleend voor de exploitatie en het onder
houd van de netwerken. Deze taken werden ofwel door overheidsbedrijven of door de gemeenten zelf uitgevoerd
of via aanbestedingen uitbesteed, bijvoorbeeld aan de eigenaren van de zendcentrales. De Spaanse centrale over
heid heeft aangegeven dat zij de exploitatie en het onderhoud van gedigitaliseerde centrales niet verplicht heeft
(51) Zo zijn bijvoorbeeld Aragón Telecom, Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, SA, Multi
media de les Illes Balears SA, Instituto Tecnologico de Canarias, Sociedad Regional de Cantabria I+D+I (IDICAN), RETEGAL en Itelazpi
overheidsbedrijven die met de uitbreiding van het digitale net zijn belast en daarom aanbestedingen hebben georganiseerd voor de leve
ring van de noodzakelijke apparatuur voor de digitalisering van de zendcentrales. Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de
Cantabria, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació in Catalunya en Agencia de Informatica y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid hebben aanbestedingen georganiseerd voor de uitbreiding van het DTT-bereik; de uitbreiding werd dan ook uitge
voerd door de succesvolle inschrijvers. OPNATEL in Navarra kreeg de opdracht de uitbreiding uit te voeren en kocht de noodzakelijke
apparatuur zonder aanbestedingsprocedure aan.
(52) Bijvoorbeeld Andalusië, Castilla y León, Extremadura, Murcia, La Rioja en Valencia.
(53) Zoals in punt 33 vermeld, werd in gevallen waarin een aanbesteding voor de uitbreiding van het bereik werd gehouden, de succesvolle
inschrijver belast met de taak om het DTT-netwerk operationeel te maken of — in vele gevallen — een dergelijk netwerk op te zetten. Tot
die taak behoorde onder meer het ontwerp en de aanleg van het netwerk, de transmissie van het signaal, de implementatie van het
netwerk en de levering van de noodzakelijke apparatuur. Daarnaast werden, in het geval van bestaande netwerken, aanbestedingen
gehouden voor de levering van hardware. De succesvolle inschrijvers kregen de opdracht om het bestaande netwerk te moderniseren
met behulp van de daartoe noodzakelijke apparatuur, d.w.z. om dergelijke apparatuur te leveren, te installeren en in bedrijf te stellen.
(54) Zo sleepten bijvoorbeeld Abertis en Retevisión bij niet-neutrale aanbestedingen opdrachten met een totale waarde van […] miljoen EUR
in de wacht voor de uitbreiding van het bereik in Extremadura en Castilla y León.
(55) Andalusië, Canarische Eilanden, Extremadura, Murcia.
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gesteld, maar dat zij de beslissing hierover aan de autonome gemeenschappen heeft overgelaten. In de loop van
het onderzoek hebben verschillende autonome gemeenschappen cijfers ingediend waaruit naar voren kwam dat
zij de exploitatie en het onderhoud van zendcentrales in zone II inderdaad hebben gefinancierd, met name vanaf
2009, na het verstrijken van de oorspronkelijke exploitatie- en onderhoudsperiode waarin de contracten met de
succesvolle inschrijvers voorzagen. Deze financiering wordt als doorlopende steun beschouwd, waarbij de onder
nemingen die met de exploitatie en het onderhoud van het digitale terrestrische netwerk in zone II zijn belast, als
directe begunstigden worden aangemerkt.
(108) Meer algemeen profiteert Abertis ten slotte ook van het feit dat de exploitant van een ander platform geen
toegang kreeg tot de markt voor de transmissie van vrij te ontvangen tv-signalen in Spanje (56).

I nd irec t e beg u n s tig d e n van d e s te u n
(109) Netwerkexploitanten. Netwerkexploitanten die hebben deelgenomen aan volgens het in punt 101 beschreven
scenario door de overheidsbedrijven georganiseerde aanbestedingen voor de uitbreiding van het bereik, zijn indi
recte begunstigden van de steun. De overheidsbedrijven hebben de uitbreiding niet zelf uitgevoerd en hebben de
voor de uitbreiding van het bereik bestemde middelen niet zelf behouden, maar deze via aanbestedingen doorge
geven aan de netwerkexploitanten. De aanbestedingen waren uitsluitend gericht op exploitanten van terrestrische
netwerken. Deze exploitanten hebben derhalve geprofiteerd van het feit dat satellietexploitanten van de aanbeste
dingen waren uitgesloten. Aangezien slechts een klein aantal exploitanten actief was op de markt, waren de
exploitanten van terrestrische netwerken slechts aan een beperkte concurrentiedruk blootgesteld. Zoals hierboven
toegelicht met betrekking tot de directe begunstigden, profiteren die exploitanten ook van de steun indien zij de
nieuwe infrastructuur ook gebruiken voor de levering van andere diensten (zoals WiMAX, digitale radio, mobiele
tv, enz.). Het voordeel dat de netwerkexploitanten hierdoor hebben verkregen, is gelijk aan het totale bedrag aan
middelen dat zij ingevolge een aanbesteding voor de uitbreiding van het bereik hebben ontvangen (57).
(110) Hardwareleveranciers.Anders dan netwerkexploitanten worden hardwareleveranciers niet als indirecte begun
stigden beschouwd, aangezien zij geen selectief voordeel hebben genoten. NET als in het geval van de digitale
decoders in Italië (58), is het in dit geval niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen verschillende catego
rieën producenten van verschillende soorten digitale infrastructuur, omdat producenten in staat moeten zijn om
alle soorten apparatuur te produceren. De ondernemingen waaraan de opdrachten werden gegund, verschillen
niet van de ondernemingen die aan de aanbestedingen hadden deelgenomen indien de steunregeling technologie
neutraal was geweest wat betreft de keuze van de platformexploitanten (59). De ondernemingen in Spanje die de
voor de uitbreiding van het DTT-netwerk nodige hardware samenstellen, installeren en leveren, bieden gewoonlijk
ook andere diensten aan. Dergelijke fabrikanten van apparatuur bieden net als telecommunicatie-exploitanten
vaak ook terrestrische of satellietoplossingen of een combinatie daarvan aan (60).
(111) De maatregel in kwestie is er noch door het voorwerp noch door de algemene opzet ervan op gericht fabrikanten
een voordeel te verschaffen. Elk overheidsbeleid ten behoeve van digitalisering (ook het meest technologisch
neutrale) zou namelijk ten goede komen aan producenten van digitale apparatuur. Het feit dat fabrikanten van
apparatuur door de maatregel hebben geprofiteerd van een toename van de verkoop, kan derhalve worden
beschouwd als automatisch neveneffect. Principieel werkt staatssteun altijd door op de ondernemingen die
goederen leveren aan de ontvangers van de steun. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat die leveranciers daar
door een selectief voordeel verkrijgen. De steun was niet gericht op hardwareleveranciers, zodat zij ook niet van
een doelgericht indirect effect hebben geprofiteerd. Aangezien zij werden geselecteerd op basis van transparante
aanbestedingsprocedures die toegankelijk waren voor alle leveranciers van apparatuur, ook uit andere lidstaten,
kan bovendien niet worden aangenomen dat zij buitengewone winsten hebben behaald.
(56) Zoals in punt 21 vermeld, beheerst Abertis de markt voor de transmissie van vrij te ontvangen tv-signalen via het terrestrische platform
in zone I alsook, via haar dochteronderneming Hispasat, in zone III. Door de uitbreiding van het bereik van digitale terrestrische televisie
naar zone II blijft Abertis de controle houden over de levering van nationale vrij te ontvangen tv-uitzendingen. Als Astra actief zou
worden in zone II, zou hierdoor in de toekomst ook meer concurrentie tussen de verschillende platforms ontstaan in de zones I en III.
Ter vergelijking zijn er tal van studies die aantonen dat de marktinvoering van satelliet-tv in de VS voordelen heeft opgeleverd in termen
van lagere prijzen en verbeterde kwaliteit van de dienstverlening. Vóór de introductie van satelliet-tv hadden de kabelbedrijven een lokaal
monopolie. Zie bijvoorbeeld Chenghuan Sean Chu, The effect of satellite entry on cable television prices and product quality, RAND
Journal of Economics Vol. 41, No. 4, winter 2010, blz. 730-764.
(57) Dit was het geval met Retevisión, dat volledig eigendom is van Abertis en bij niet-neutrale aanbestedingen voor de uitbreiding van het
netwerk in Madrid en Catalonië opdrachten in de wacht sleepte met een totale waarde van […] miljoen EUR.
(58) Steunmaatregel C 52/2005, Subsidie voor digitale decoders in Italië (PB C 118 van 19.5.2006, blz. 10, en PB L 147 van 8.6.2007, blz. 1).
(59) Om voorbeelden te geven van ondernemingen waaraan opdrachten zijn gegund: Tredess is een fabrikant van digitale transmissieappara
tuur die tot de Televes-groep behoort, die tevens digitale satellietontvangers, antennes en schotels produceert (zie http://www.tredess.
com en http://www.televes.es.) Andere ondernemingen zijn Mier (http://www.mier.es), Elecnor (http://www.elecnor.es/es.negocios.
infraestructuras/telecomunicaciones) Itelsis, BTESA, Axion, Retegal, Itelazpi en Telecom CLM.
(60) In de aanbestedingen voor de uitbreiding van het bereik in zone II werd veelal een kant-en-klare oplossing gevraagd met inbegrip van de
samenstelling, installatie en levering van verschillende componenten (schotel, antenne, zender, satellietontvanger). In de meeste gevallen
omvatte de geleverde oplossing apparatuur voor satellietontvangst om het digitale signaal te kunnen ontvangen dat door de omroepen
reeds per satelliet werd verspreid.
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(112) Omroepen.Spanje heeft in voldoende mate aangetoond dat de terrestrische omroepen geen voordeel hebben
verkregen als gevolg van de uitbreiding van het bereik van digitale televisie. De omroepen weigerden om voor de
digitalisering in zone II — in tegenstelling tot zone I — te betalen aangezien dit voor hen geen extra inkomsten
zou opleveren. De uitbreiding van het digitale netwerk betrof slechts een beperkt percentage van de bevolking,
dat inderdaad geen commercieel interessante doelgroep voor adverteerders leek te zijn. Na de uitbreiding van het
netwerk tot zone II zouden de omroepen hun advertentieprijzen daarom niet significant kunnen verhogen.
Derhalve dienen de terrestrische omroepen niet als indirecte begunstigden van de onderzochte maatregel te
worden beschouwd.

5.2.1.3. Selectiviteit
(113) Het door de maatregel, inclusief de doorlopende steun, aan de netwerkexploitanten verschafte voordeel is selectief,
daar het alleen ten goede komt aan de omroepsector. Binnen die sector komt het alleen ten goede aan onderne
mingen die actief zijn op de markt voor het terrestrische platform. In het wettelijk kader zijn dusdanige technische
specificaties vastgesteld dat alleen de terrestrische technologie voor steun in aanmerking komt. Bovendien hebben
alleen ondernemingen op de markt voor het terrestrische platform doorlopende steun voor de exploitatie en het
onderhoud van het netwerk ontvangen. Netwerkexploitanten die andere platforms, zoals satelliet-tv, kabel-tv of
IPTV, exploiteren kwamen derhalve niet in aanmerking voor steun in het kader van de maatregel.

5.2.2. Publieke opdracht
(114) Op grond van de bestuurlijke organisatie van het land en de verdeling van bevoegdheden tussen de centrale en de
regionale overheden is het volgens Spanje aan de regio's om aan te tonen dat er in de zin van het arrest-Altmark
geen sprake is van staatssteun. Het enige voorbeeld dat de Spaanse autoriteiten hiervoor geven is het geval van
Baskenland. Geen enkele andere autonome gemeenschap heeft argumenten aangevoerd om aannemelijk te maken
dat de exploitatie van het terrestrische netwerk een openbare dienst is.
(115) In Baskenland worden diensten met betrekking tot de door- en uitzending van radio- en televisiesignalen verricht
door het Baskische overheidsbedrijf Itelazpi SA Daartoe exploiteert het rond 200 zendcentrales, die voor het
grootste deel eigendom zijn van de Baskische overheid. Teneinde het bereik van digitale televisie uit te breiden,
werd Itelazpi belast met de organisatie van tien aanbestedingen op regionaal niveau voor de levering van de voor
de digitalisering van de terrestrische infrastructuur nodige apparatuur.
(116) Volgens Baskenland hebben de lidstaten aanzienlijke speelruimte bij de omschrijving van een dienst van algemeen
economisch belang. Een dergelijke omschrijving kan door de Commissie alleen in geval van een kennelijke beoor
delingsfout ter discussie worden gesteld. Die speelruimte is nog groter wanneer het om publieke omroepdiensten
gaat (61). Tegen deze achtergrond heeft Baskenland aangevoerd dat de exploitatie van omroepnetwerken als een
dienst van algemeen economisch belang kan worden beschouwd. De dienst zou niet op zichzelf staan, maar op
grond van verschillende Spaanse wetsbepalingen en de Spaanse rechtspraak (62) een „essentiële dienst” vormen die
inherent is aan de publieke omroepdienst.
(117) Volgens de autoriteiten van Baskenland vormden de aan Itelazpi toegekende middelen een compensatie voor de
levering van diensten van algemeen economisch belang die aan de Altmark-criteria voldeed.
(118) In zijn arrest in de zaak-Altmark stelde het Hof dat de compensatie voor de openbare dienst geen economisch
voordeel vormt in de zin van artikel 107, lid 1, van het EG-Verdrag, mits aan elk van de volgende vier voor
waarden is voldaan: 1) de begunstigde onderneming heeft een openbaredienstverplichting en de daarmee
verbonden taken en plichten zijn duidelijk omschreven; 2) de parameters voor de compensatie voor de dienstver
lening zijn objectief en transparant en zijn vooraf vastgesteld; 3) de compensatiebetaling ligt niet hoger dan de
nettokosten voor de uitvoering van de openbaredienstverplichting; 4) om de kosten voor de gemeenschap tot een
minimum te beperken, moet de onderneming die de openbaredienstverplichting moet uitvoeren, geselecteerd zijn
in het kader van een openbare aanbesteding; zo niet moeten de kosten voor de levering van de diensten van alge
meen economisch belang worden vastgesteld op basis van die van een reguliere, goed beheerde onderneming.
(61) Zulks is bepaald in het aan het Verdrag van Amsterdam gehechte protocol betreffende het openbareomroepstelsel in de lidstaten.
(62) Onder andere wet 31/1987, van 18 december, inzake regeling van de telecommunicatie; koninklijk besluit 529/2002 van 14 juli inzake
de levering van essentiële diensten ter waarborging van televisie-uitzendingen in het geval van een staking; arresten van het Hoogge
rechtshof (afdeling 3, gerechtelijke toetsing) van 23 juli 2009 (JUR 2009\381376), rechtsgrond twee, en van 18 december 2009
(RJ 2010\2313), rechtsgrond drie: „Het is ongetwijfeld in het openbaar belang om een universeel bereik en universele ontvangst van de
publieke televisiezenders in afgelegen en geïsoleerde gebieden van het land die niet onder de dekkingsverplichtingen van de televisieexploitanten vallen, te waarborgen (teneinde hen op gelijke voet te stellen met de gebieden zonder dergelijke kenmerken).”
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E ers t e A l t m ar k- vo o r w a ar de : een d u id eli j ke om schr ij ving e n toew ij zi n g v an o pe nba redi en s t 
v e r pl i ch ti n g e n
(119) In de Spaanse wetgeving wordt de exploitatie van een terrestrisch netwerk niet als openbare dienst aangemerkt.
In de telecommunicatiewet van 1998 (63) is bepaald dat telecommunicatiediensten, met inbegrip van de exploi
tatie van netwerken voor radio en televisie, diensten van algemeen economisch belang zijn, maar dat zij niet de
status van openbare diensten hebben, die is voorbehouden aan een beperkt aantal telecommunicatiediensten (64).
In de thans geldende telecommunicatiewet (65) is deze kwalificatie gehandhaafd. Transmissiediensten voor tele
visie-uitzendingen, d.w.z. de overbrenging van signalen via telecommunicatienetwerken, worden als telecommuni
catiediensten beschouwd en zijn als zodanig diensten van algemeen belang, maar geen openbare diensten (66).
(120) In elk geval zijn de bepalingen van de telecommunicatiewet technologieneutraal. In artikel 1 van de wet wordt
telecommunicatie gedefinieerd als exploitatie van netwerken en het verlenen van elektronische-communicatiedien
sten en het beschikbaar stellen van bijbehorende faciliteiten. Onder telecommunicatie wordt verstaan de trans
missie van signalen via een willekeurig telecommunicatienetwerk, en niet per se via een terrestrisch netwerk (67).
Bovendien bestaat volgens artikel 3 een van de doelstellingen van de wet erin de technologische neutraliteit van
de regelgeving zoveel mogelijk te bevorderen.
(121) Hoewel „publieke omroep” in de wet die ten tijde van de overdracht van middelen aan Itelazpi van toepassing
was, als openbare dienst was gedefinieerd, kan deze definitie volgens de Commissie niet worden uitgebreid tot de
exploitatie van een bepaald platform dat die dienst ondersteunt. Wanneer verschillende transmissieplatforms
beschikbaar zijn, kan één bepaald platform niet als „essentieel” worden beschouwd voor de transmissie van
omroepsignalen. Als in de Spaanse wetgeving het gebruik van een specifiek platform voor de transmissie van
omroepsignalen als een openbare dienst was aangemerkt, zou dit daarom op een kennelijke beoordelingsfout
hebben berust.
(122) Derhalve wordt geconcludeerd dat krachtens de Spaanse wet de exploitatie van terrestrische netwerken geen
openbare dienst vormt.
(123) De Baskische autoriteiten betogen dat in de tussen de Baskische overheid, EUDEL (de vereniging van Baskische
gemeenten) en de drie Baskische regioraden gesloten overeenkomsten uitdrukkelijk is vastgesteld dat Itelazpi werd
belast met de levering van deze dienst van algemeen economisch belang.
(124) In deze overeenkomsten erkennen de Baskische autoriteiten dat waarden zoals de universele toegang tot infor
matie en het recht op pluralistische informatie de universele beschikbaarheid van vrij te ontvangen televisiezen
ders noodzakelijk maakt, en verbinden zij zich ertoe deze waarden te garanderen door het bereik van de publieke
multiplexen uit te breiden (68). Geen van de bepalingen van die overeenkomsten duidt er echter op dat de exploi
tatie van een terrestrisch netwerk als openbare dienst wordt beschouwd. De Commissie stelt zich derhalve op het
standpunt dat de reikwijdte van de openbare dienst in de overeenkomsten niet voldoende duidelijk is geformu
leerd en dat niet uit die formulering mag worden geconcludeerd dat de transmissie via het terrestrische netwerk
een openbare dienst is.
(125) Dientengevolge kan niet worden vastgesteld dat aan de eerste Altmark-voorwaarde is voldaan.
(126) De in het arrest-Altmark vastgelegde criteria zijn cumulatief, d.w.z. dat een maatregel alleen dan niet als staats
steun wordt beschouwd als aan elk van de voorwaarden is voldaan. Aangezien het eerste criterium niet is vervuld,
kan de door de Baskische autoriteiten aan Itelazpi verstrekte financiering daarom niet worden aangemerkt als
compensatie voor de levering van een dienst van algemeen economisch belang.
(63)
(64)
(65)
(66)

Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Hiertoe behoren diensten met betrekking tot defensie en civiele bescherming en de exploitatie van het telefoonnet.
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artikel 2, lid 1, van de wet luidt: „Telecommunicatiediensten zijn diensten van algemeen belang die overeenkomstig de regels inzake vrije
concurrentie worden verricht.”
67
( ) Bijlage II bij Wet 32/2003 bevat nauwkeurige, technologisch neutrale definities van telecommunicatie en elektronische-communicatien
etwerken. „Telecommunicatie: de transmissie, emissie of ontvangst van tekens, signalen, geschreven tekst, beelden en geluiden of infor
matie van welke aard ook via kabel, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische systemen.” „Onder elektronischecommunicatienetwerken worden verstaan transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere
middelen, waaronder netwerkelementen die niet actief zijn, die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, radiogolven, opti
sche of andere elektromagnetische middelen waaronder satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip van
internet) en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt,
netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie.”
(68) Overwegingen 6 en 7 en artikel 5 van de overeenkomsten.
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V ie rde A lt m a rk- v oor w a ar d e: b eper ki n g van de kosten voor de gem een sc ha p tot e en mi ni m u m
(127) Ingeval geen aanbesteding wordt gehouden, moet volgens de vierde Altmark-voorwaarde de hoogte van de nood
zakelijke compensatie worden vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde onderne
ming, welke met de nodige middelen is uitgerust om aan de vereisten van de openbare dienst te voldoen, zou
hebben gemaakt om deze verplichtingen uit te voeren. Hierbij moet rekening worden gehouden met de ontvang
sten en met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen.
(128) Aangezien er geen aanbesteding werd gehouden, betogen de Baskische autoriteiten dat aan het criterium is
voldaan op grond van het feit dat Itelazpi een goed beheerde onderneming is die over de nodige middelen
beschikt voor de uitvoering van de activiteiten in kwestie. Op basis van een kostenvergelijking concluderen de
Baskische autoriteiten dat de levering van de dienst via satelliet duurder zou zijn geweest dan de modernisering
van het terrestrische netwerk van Itelazpi (69). Wat de vervulling van het vierde Altmark-criterium betreft, volstaat
de vergelijking met de satelliettechnologie echter niet om aan te tonen dat de keuze voor Itelazpi efficiënt is. Er
zouden ook andere terrestrische exploitanten kunnen zijn geweest die de dienst tegen lagere kosten hadden
kunnen leveren.
In het licht van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat ook in het geval van Baskenland niet aan de vierde
Altmark-voorwaarde is voldaan. Daar deze voorwaarden cumulatief van aard zijn, kan niet worden gesteld dat de
door de Baskische autoriteiten aan Itelazpi verstrekte financiering geen staatssteun vormt omdat de financiering
kan worden beschouwd als compensatie voor de levering van een dienst van algemeen economisch belang.

5.2.2.1. Concurrentievervalsing
(129) Spanje en Abertis voeren aan dat DTT en satelliettechnologie twee verschillende markten vormen. DTT is het
belangrijkste platform voor vrij te ontvangen terrestrische televisie. Het aantal exploitanten op de desbetreffende
markt wordt bepaald door het aantal licenties dat door de Spaanse overheid wordt afgegeven. De vrij te
ontvangen terrestrische televisiezenders worden door reclame gefinancierd. Wat satelliettelevisie betreft, is een
groot aantal zenders beschikbaar via het enige betaaltelevisieplatform in Spanje, waarvan Astra de netwerkexploi
tant is. Deze zenders worden gefinancierd via abonnementen, die doorgaans voor een zenderpakket worden afge
sloten. De Spaanse autoriteiten wijzen er ook op dat in Spanje de kosten van de verspreiding via satelliet voor de
omroepen veel hoger zijn dan die van terrestrische uitzendingen, zodat de vrij te ontvangen omroepen, met inbe
grip van regionale en lokale omroepen, geen belangstelling hebben voor een overstap naar dit platform.
(130) Om verschillende redenen wordt geconcludeerd dat het terrestrische en het satellietplatform deel uitmaken van
één en dezelfde markt.
(131) In de eerste plaats heeft Astra in 2008 deelgenomen aan een aanbesteding voor de uitbreiding van het bereik van
digitale televisie in Cantabrië en werd deze opdracht aan die onderneming gegund. In 2008 had Astra een aantal
bijeenkomsten met de autonome gemeenschappen om haar aanbod te presenteren voor de uitzending van digitale
televisieprogramma's die tot dan toe via het terrestrische platform werden verspreid. Weliswaar werd het contract
met Cantabrië later door de autoriteiten ontbonden, maar de belangstelling die de satellietexploitant vertoont voor
de levering van diensten in concurrentie met het terrestrische platform, duidt erop dat satellietexploitanten in
staat zijn dergelijke diensten aan te bieden.
(132) In de tweede plaats levert de satellietexploitant Hispasat (een dochteronderneming van Abertis) diensten in
sommige delen van zone II (70) en wordt in zone III uitsluitend van het satellietplatform gebruikgemaakt. Ook in
andere lidstaten worden satellietdiensten gebruikt om in meer afgelegen gebieden vrij te ontvangen programma's
uit te zenden (71).
(133) In de derde plaats worden verschillende publieke en particuliere zenders die via het terrestrische platform worden
verspreid, ook via satellietplatforms, waaronder Astra, uitgezonden (72).
(134) In de vierde plaats zijn sommige regionale zenders via satelliet te ontvangen of waren zij dit in het recente
verleden. Dit is in tegenspraak met de bewering dat de regionale omroepen geen belangstelling voor uitzendingen
via satelliet zouden hebben.
(69)
(70)
(71)
(72)

Deze studie werd niet aan de Commissie voorgelegd.
Hispasat levert deze diensten voor het DTT-netwerk in zone II.
Bijvoorbeeld in Frankrijk.
Bijvoorbeeld Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, La Siete, Teledeporte, TVE, La2, Canal 24 horas.
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(135) In de vijfde plaats neemt de Commissie ook nota van het argument van Astra dat het satellietplatform over de
mogelijkheid beschikt om 1 380 zenders te verspreiden en het zendbereik geografisch te beperken. Astra verklaart
dat er geen belemmeringen voor de verspreiding van een zo groot aantal zenders zijn. Bovendien lijkt het aantal
bestaande regionale zenders kleiner dan de genoemde 1 380. Weliswaar is dit het maximale aantal frequenties dat
in heel Spanje beschikbaar is voor nationale, regionale en lokale zenders, maar het aantal afgegeven licenties is in
werkelijkheid veel lager (zie voetnoot 13). Ook verzorgen niet alle omroepen die een licentie hebben ontvangen,
ook daadwerkelijk uitzendingen op de hun toegewezen frequenties.
(136) In de zesde plaats hebben sommige omroepen verklaard de voorkeur te geven aan terrestrische uitzendingen,
omdat zij alleen uitzendrechten voor het terrestrische platform hebben verworven. Hieruit volgt echter niet dat er
sprake is van verschillende markten voor terrestrische en satellietuitzendingen. De omroepen hebben uitzend
rechten voor het terrestrische platform aangekocht en zouden dit zo nodig ook kunnen doen voor satelliet-tv.
Indien op basis van een openbare aanbesteding voor een satellietplatform wordt gekozen, zoals in het geval van
zone III, zou de omroepen bovendien een doorgifteverplichting kunnen worden opgelegd.
(137) Tot slot kan volgens gegevens van mei 2010 (73) 98,85 % van de bevolking in Spanje DTT ontvangen, terwijl
slechts 93,5 % van de huishoudens tv kijkt via het terrestrische platform. 5 % van de huishoudens heeft dus
toegang tot DTT, maar maakt hiervan geen gebruik, daar de meeste van die huishoudens een abonnement op
betaaltelevisie per satelliet hebben.
(138) Derhalve kan worden geconcludeerd dat het bij het satellietplatform en het terrestrische platform om concurre
rende platforms gaat en dat de maatregel ten behoeve van de introductie, de exploitatie en het onderhoud van
DTT in zone II een vervalsing van de mededinging tussen die twee platforms inhoudt. Er zij op gewezen dat
andere platforms, met name IPTV, eveneens door de maatregel worden benadeeld. Hoewel breedband nog niet
overal in zone II beschikbaar is, zal de breedbanddekking in de toekomst hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk worden
uitgebreid.

5.2.2.2. Beïnvloeding van het handelsverkeer
(139) De maatregel is van invloed op het handelsverkeer binnen de Unie. Volgens de rechtspraak van het Gerecht en
het Hof geldt dat „wanneer financiële steun van een staat of met staatsmiddelen bekostigd de positie van onderne
mingen ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer
versterkt, dit handelsverkeer moet worden geacht ongunstig te worden beïnvloed door de steun” (74).
(140) Netwerkexploitanten zijn werkzaam in een sector waarin sprake is van handel tussen de lidstaten. Abertis maakt
evenals de klager, Astra, deel uit van een internationale groep ondernemingen. De maatregel voor de invoering,
de exploitatie en het onderhoud van DTT in zone II is derhalve van invloed op het handelsverkeer tussen de
lidstaten.

5.2.3. Conclusies ten aanzien van de vraag of er sprake is van steun
(141) Gezien de hierboven aangevoerde argumenten is de Commissie van oordeel dat de maatregel aan de criteria van
artikel 107, lid 1, VWEU voldoet. In dit licht moet de maatregel geacht worden staatssteun te vormen in de zin
van artikel 107, lid 1, VWEU.

5.3. BEOORDELING VAN DE VERENIGBAARHEID MET DE INTERNE MARKT

5.3.1. Algemene overwegingen
(142) De Commissie verleent actieve steun aan de overschakeling van analoge naar digitale omroep. De voordelen van
de overschakeling op digitale omroepdiensten werden onderstreept in het actieplan eEurope 2005 en in twee
mededelingen over de omschakeling naar digitaal (75). De Commissie erkent tevens dat de omschakeling naar digi
taal vertraging kan oplopen indien zij geheel wordt overgelaten aan de marktwerking.
(73) Analyse van de televisiemarkt, ingediend door Spanje bij de kennisgeving van steunmaatregel SA.32619 (2011/N): Vergoeding van
schade veroorzaakt door het vrijkomen van het digitale dividend.
(74) Zaak T-55/99, Confederación Espanola de Transporte de Mercancias/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jurispr. 2000,
blz. II-3207.
(75) COM(2002) 263 definitief: „eEurope 2005: Een informatiemaatschappij voor iedereen”; COM(2003) 541 definitief: „Mededeling van de
Commissie inzake de overgang van analoge naar digitale omroep” (van „omschakeling” naar digitaal tot „uitschakeling” van analoog, en
COM(2005) 204 definitief: „Mededeling van de Commissie inzake de versnelling van de overgang van analoge naar digitale omroep”.
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(143) De lidstaten kunnen steun verlenen om een specifieke tekortkoming van de markt te verhelpen of de sociale of
regionale cohesie te waarborgen (76). In elk specifiek geval moet echter wel worden aangetoond dat steun in
kwestie het juiste middel is om het probleem aan te pakken, dat die steun tot het noodzakelijke minimum beperkt
blijft, en dat de concurrentie niet onevenredig wordt verstoord. In de mededeling over de omschakeling is tevens
bepaald dat op het specifiek gebied van digitalisering overheidsinterventies te rechtvaardigen zijn als aan twee
voorwaarden wordt voldaan: ten eerste als het om het algemeen belang gaat en ten tweede als de markt tekort
schiet, d.w.z. als door de marktwerking alleen niet wordt bewerkstelligd wat in het collectieve belang is. Daarnaast
wordt gespecificeerd dat een overheidsinterventie in elk geval op een gedegen marktanalyse moet stoelen.
(144) In de mededeling over de omschakeling wordt ook gesteld dat de overschakeling op digitale omroepdiensten een
grote uitdaging voor het bedrijfsleven vormt. In beginsel dient elk netwerk te concurreren op basis van de eigen
sterke punten. Om dit beginsel te kunnen naleven, dient elke overheidsinterventie technologisch gezien zoveel
mogelijk neutraal te zijn. Uitzonderingen op dit beginsel zijn alleen mogelijk indien de interventie gericht is op
een specifieke tekortkoming of onevenwichtigheid van de markt en tegelijkertijd geschikt en noodzakelijk is om
deze problemen te verhelpen en evenredig is.
(145) Indien de omschakeling wordt overgelaten aan de marktwerking, bestaat het gevaar dat sommige delen van de
bevolking op grond van hun achtergestelde positie in de samenleving niet van de voordelen van digitale televisie
kunnen profiteren. Met het oog op de sociale samenhang willen de lidstaten mogelijkerwijs garanderen dat na de
uitschakeling van de analoge televisie alle burgers toegang tot digitale tv hebben. Aangezien de digitale omschake
ling voor de consumenten bepaalde kosten en een gewoonteverandering meebrengt, zullen de lidstaten met name
hulp willen bieden aan groepen met bijzondere problemen, zoals ouderen, gezinnen met een laag inkomen of
inwoners van afgelegen gebieden.
(146) In verschillende besluiten inzake staatssteun heeft de Commissie, op basis van haar mededelingen over de
omschakeling naar digitaal, de staatssteunregels voor deze sector toegepast (77). De lidstaten hebben verschillende
mogelijkheden om middelen beschikbaar te stellen voor de omschakeling, teneinde te verzekeren dat in alle
geografische gebieden een behoorlijke tv-ontvangst mogelijk is. Onder meer kunnen zij subsidies verlenen voor
de opbouw van een transmissienet in gebieden waar de televisieontvangst anders onvoldoende zou zijn (78).
Dergelijke middelen mogen evenwel alleen worden toegekend als dit niet tot een onnodige verstoring van de
concurrentie tussen technologieën of ondernemingen leidt en tot het noodzakelijke minimum beperkt is.

5.3.2. Rechtsgrondslagen voor de verenigbaarheid van de geplande steunmaatregel
(147) De Spaanse autoriteiten doen een beroep op artikel 107, lid 3, onder c), en artikel 106, lid 2, VWEU om de maat
regel te rechtvaardigen in het geval deze worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1,
VWEU. Hieronder beoordeelt de Commissie tegen de achtergrond van de hierboven uiteengezette algemene over
wegingen of de onderhavige steun met deze bepalingen verenigbaar is.

5.3.3. Artikel 107, lid 3, onder c), VWEU
(148) Bij haar beoordeling of de steun overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder c), verenigbaar is met de interne markt,
maakt de Commissie een afweging tussen de positieve en de negatieve effecten van de steun. Bij deze afweging
beantwoordt de Commissie de volgende vragen:
1. Is het doel van de steunmaatregel duidelijk omschreven en van gemeenschappelijk belang?
2. Is de steunmaatregel geschikt om de doelstelling van gemeenschappelijk belang te kunnen verwezenlijken, d.w.
z. wordt met de steun een marktfalen of een andere doelstelling aangepakt? Met name:
a) Is de steunmaatregel een geschikt instrument, met andere woorden zijn er geen andere, meer geschikte
instrumenten?
(76) Zie „Minder en beter gerichte staatssteun: een routekaart voor de hervorming van het staatssteunbeleid (2005-2009)”, COM(2005) 107
definitief.
(77) Zie onder meer N622/03, Digitaliseringsfonds Oostenrijk (PB C 228 van 17.9.2005, blz. 12); C25/04 DVB-T in Berlijn en Brandenburg
— Duitsland (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 14); C24/04, Invoering van digitale aardse televisie in Zweden (PB L 112 van 30.4.2007,
blz. 77); C52/05, Subsidie voor digitale decoders in Italië (PB L 147 van 8.6.2007, blz. 1); N270/06, Bijdrage voor digitale decoders —
Italië (PB C 80 van 13.4.2007, blz. 3); N107/07, Subsidies voor IdTV — Italië (PB C 246 van 20.10.2007, blz. 2); C34/06, DVB-T in
Noord-Rijnland-Westfalen (PB L 236 van 3.9.2008, blz. 10; SA.28685, Captación de Televisión Digital en Cantabria — Spanje (PB C 119
van 24.4.2012, blz. 1).
(78) Zie punt 132 van het besluit van de Commissie in zaak C25/04 betreffende de invoering van DVB-T in Berlijn en Brandenburg — Duits
land (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 14).
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b) Heeft de steunmaatregel een stimulerend effect, met andere woorden verandert de steun het gedrag van
ondernemingen?
c) Is de steunmaatregel evenredig, met andere woorden kan dezelfde gedragswijziging niet met minder steun
worden verkregen?
3. Zijn de vervalsing van de concurrentie en de gevolgen voor het handelsverkeer zo beperkt dat de balans al
met al positief is?

5.3.3.1. Doelstelling van gemeenschappelijk belang
(149) De steunregeling moet het proces van de omschakeling naar digitaal in Spanje bespoedigen en de continuïteit van
de tv-ontvangst voor inwoners van bepaalde afgelegen en plattelandsgebieden waarborgen. De maatregel heeft ten
doel de bevolking in die gebieden de mogelijkheid te bieden om tv te kijken. Toegang tot de media, met inbegrip
van televisie-uitzendingen, is belangrijk als het erom gaat de burgers in staat te stellen hun grondwettelijke recht
op informatie uit te oefenen. De Commissie heeft het belang en de voordelen van de omschakeling naar digitaal
erkend in het actieplan eEurope 2005 (79) en in haar twee mededelingen over de omschakeling van analoge naar
digitale omroep (80). In haar mededeling getiteld „i2010 — Een Europese informatiemaatschappij voor groei en
werkgelegenheid” (81) heeft de Commissie erop gewezen dat de geplande uitschakeling van analoge terrestrische
televisie in 2012 de toegang tot het spectrum in Europa zal verbeteren. Aangezien digitale omroep efficiënter
gebruik maakt van het spectrum, komt spectrumcapaciteit voor andere doeleinden vrij, zoals nieuwe omroep- en
mobiele telefoniediensten, die op hun beurt stimulansen zullen bieden voor innovatie en groei in de tv- en de
elektronische-communicatiesector.
(150) Derhalve is de Commissie van oordeel dat de maatregel gericht is op een duidelijk omschreven doelstelling van
gemeenschappelijk belang.

5.3.3.2. Doelgerichte steun

M a rk t fal en
(151) Zoals de Spaanse autoriteiten hebben verklaard, wordt algemeen erkend dat het gevaar bestaat dat niet alle delen
van de bevolking kunnen profiteren van de voordelen van digitale televisie (probleem van sociale en regionale
cohesie). Er is mogelijk sprake van een tekortkoming van de markt wanneer de marktdeelnemers niet voldoende
aandacht besteden aan de positieve effecten van de omschakeling naar digitaal voor de samenleving als geheel,
omdat de economische stimulansen daartoe ontbreken (positieve externaliteiten). Met het oog op de sociale
cohesie willen de lidstaten mogelijkerwijs garanderen dat na de uitschakeling van de analoge televisie alle burgers
toegang tot digitale tv hebben. Ook zullen zij daarom wellicht overwegen maatregelen te treffen om te verzekeren
dat in alle geografische gebieden een behoorlijke tv-ontvangst mogelijk is.
(152) In haar inleidingsbesluit heeft de Commissie erkend dat er sprake is van marktfalen voor zover de omroepen niet
bereid zijn de extra kosten te dragen die gemoeid zijn met de uitbreiding van het bereik naar gebieden die niet
onder de voor hen geldende wettelijke dekkingsverplichtingen vallen. Bovendien hebben noch de satellietplatforms
noch de particuliere huishoudens investeringen gedaan die garanderen dat digitale zenders via satelliet kunnen
worden ontvangen door alle bewoners van zone II. Derhalve erkent de Commissie dat bewoners van het platte
land mogelijk volledig verstoken zouden zijn van de ontvangst van vrij te ontvangen digitale televisie-uitzen
dingen indien het bereik van de digitale televisie volledig zou worden overgelaten aan de marktwerking. Tevens
erkent zij dat een overheidsmaatregel in de vorm van financiële steun aan particulieren zinvol kan zijn.

Te ch nol og is ch e n eu tr al i t ei t, g es ch i kthei d e n e venr e di ghei d van de m aatr e gel
(153) Het beginsel van technologische neutraliteit is een vast onderdeel van een aantal besluiten van de Commissie in
zaken betreffende de omschakeling naar digitale diensten (82). Dit beginsel is bevestigd door het Gerecht van de
Europese Unie en het Hof van Justitie (83).
(79) COM(2002) 263 definitief: „eEurope 2005: Een informatiemaatschappij voor iedereen”.
(80) COM(2003) 541 definitief: „Mededeling van de Commissie inzake de overgang van analoge naar digitale omroep (van „omschakeling”
naar digitaal tot „uitschakeling” van analoog”, en COM(2005) 204 definitief: „Mededeling van de Commissie inzake de versnelling van de
overgang van analoge naar digitale omroep”.
(81) COM(2005) 229 final van 1 juni 2005.
82
( ) Zie voetnoot 77.
(83) Zaken T-8/06, FAB Fernsehen aus Berlin GmbH/Commissie, arrest van 6 oktober 2009, Jurispr. 2009, blz. II-00196; C-544/09P, Duits
land/Commissie, arrest van 15 september 2011, nog niet bekendgemaakt in de Jurispr.; T-177/07, Mediaset SpA/Commissie, arrest van
15 juni 2010, Jurispr. 2010, blz. II-02341, en C-403/10 P, Mediaset SpA/Commissie, arrest van 28 juli 2011.
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(154) De keuze van de technologie dient normaliter via een technologisch neutrale aanbesteding te worden bepaald,
zoals dit in andere lidstaten het geval was (84). Indien geen aanbesteding wordt gehouden, kan de keuze voor een
bepaalde technologie worden aanvaard indien deze stoelt op een vooraf uitgevoerde studie waarin is aangetoond
dat qua kwaliteit en kosten slechts één technologische oplossing in aanmerking komt (85). De bewijslast in dezen
ligt bij de lidstaat, die moet aantonen dat de studie voldoende betrouwbaar is en op volledig onafhankelijke wijze
is uitgevoerd (86).
(155) Zoals reeds vermeld in deel 2.2 is het overgrote merendeel van de aanbestedingen niet technologisch neutraal,
aangezien zij ofwel uitdrukkelijk, in de definitie van het voorwerp van de aanbesteding, of impliciet, in de techni
sche specificaties, naar terrestrische technologie en DTT verwijzen. Alleen exploitanten van DTT-netwerken
konden aan deze vereisten voldoen (er hebben dan ook alleen dergelijke exploitanten deelgenomen aan die aanbe
stedingen). Spanje betoogt dat verwijzingen in de aanbestedingen naar DTT of specificaties met betrekking tot
DTT-apparatuur en zendcentrales niet inhouden dat het gebruik van dergelijke technologie voor de inschrijvers
verplicht was. Evenwel kunnen die verwijzingen redelijkerwijs niet worden uitgelegd op de door Spanje aange
geven wijze. Zelfs indien de verwijzingen daadwerkelijk zo bedoeld waren, gaat dit formele argument voorbij aan
de commerciële realiteit. De deelname aan aanbestedingen vergt veel middelen en is dan ook een kostbare zaak
voor elke inschrijver. Door de opsplitsing van de maatregel voor zone II in enkele honderden individuele aanbe
stedingen werden de kosten voor deelname nog eens vermenigvuldigd, wat voor elke inschrijver die voornemens
was zone II geheel af te dekken, een belangrijk obstakel voor deelname betekende. De interventies van de centrale
overheid ten gunste van DTT-technologie, zoals uiteengezet in de punten 88 en 89, de specifieke verwijzingen in
de aanbestedingen naar DTT en het feit dat inschrijvers aan honderden verschillende aanbestedingsprocedures
moesten deelnemen, vormden samengenomen een duidelijk signaal aan exploitanten van andere platforms dat de
deelname aan die aanbestedingen commercieel niet haalbaar zou zijn. Daarom concludeert de Commissie dat deze
verwijzingen exploitanten van andere platforms in de overgrote meerderheid van de gevallen hebben weerhouden
van mededinging (87).
(156) De in punt 52 bedoelde vooraf uitgevoerde studie die door de Spaanse autoriteiten is voorgelegd, toont niet in
voldoende mate aan dat het terrestrische platform geschikter zou zijn dan het satellietplatform. Integendeel, de
studie komt tot de slotsom dat de keuze voor een bepaalde technologische oplossing voor de uitbreiding van het
bereik per regio moet worden geanalyseerd en dat daarbij rekening dient te worden gehouden met de geografische
en demografische bijzonderheden van de afzonderlijke regio's. In de conclusie van de studie wordt juist aanbe
volen een technologisch neutrale aanbesteding te houden om te bepalen welk platform het meest geschikt is.
(157) In de loop van het onderzoek hebben sommige autonome gemeenschappen interne berekeningen voorgelegd
waarin de kosten van de uitbreiding van het bereik voor beide technologieën werden vergeleken. Evenwel was niet
alleen onduidelijk wanneer deze berekeningen waren opgesteld en waren zij evenmin gedetailleerd en betrouw
baar genoeg om met het oog op de uitbreiding van het bereik de keuze voor terrestrische technologie te recht
vaardigen. Sterker nog, geen van die berekeningen was uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige.
(158) Met betrekking tot de beide door Abertis ingediende kostenstudies zij opgemerkt dat zij in 2010 werden uitge
voerd, lang nadat de onderzochte maatregelen in werking waren getreden. Afgezien van de vraag of de studies
onafhankelijk en voldoende betrouwbaar geacht kunnen worden, kunnen zij op grond van het feit dat zij na de
vaststelling van de omstreden maatregelen zijn verricht, niet worden aangevoerd om aan te tonen dat de Spaanse
overheid geen technologisch neutrale aanbesteding heeft gehouden. Bovendien worden de bevindingen van deze
studies weerlegd door kostenramingen van Astra, waaruit naar voren komt dat de satelliettechnologie kosteneffec
tiever is.
(159) Daarenboven kan de onderzochte maatregel niet geschikt worden geacht.
(160) Het feit dat sommige huishoudens in zone II de vrij te ontvangen zenders via satelliet ontvangen (88), toont aan
dat terrestrische technologie niet altijd het meest efficiënte en geschikte platform is. Tevens zij erop gewezen dat
de satellietoplossing reeds in enkele andere lidstaten wordt toegepast (89).
(84) Zie voetnoot 12.
(85) Een dergelijke studie diende in een zaak met betrekking tot breedband als rechtvaardiging voor de keuze voor een specifieke technologie.
Zie het besluit van de Commissie inzake steunmaatregel N222/06 — Steun om de digitale kloof op Sardinië te helpen dichten (PB C 68
van 24.4.2007, blz. 6).
86
( ) Het Verenigd Koninkrijk heeft voor de levering van lokale tv-diensten voor DTT gekozen op basis van een vooraf door de Britse regel
gever OFCOM uitgevoerde studie en een raadpleging vooraf van de marktdeelnemers. In dit licht heeft de Commissie niet aangedrongen
op een technologisch neutrale aanbesteding. SA.33980 (2012/N) — Local TV in the UK, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/
cases/244689/244689_1425664_116_2.pdf.
(87) Hoewel drie consortia in het kader van de oorspronkelijk technologisch neutrale aanbesteding van Cantabrië een offerte ingediend op
basis van een satellietoplossing (Castilla-La-Mancha Telecom, Telefónica en Astra), heeft geen van deze ondernemingen — noch een
andere exploitant van een ander platform dan DTT — deelgenomen aan de daaropvolgende aanbestedingen.
(88) Hispasat, dat eigendom is van Abertis en de Spaanse overheid, levert in bepaalde autonome gemeenschappen diensten in delen van zone
II. Op de Canarische Eilanden ontvangen bijvoorbeeld 16 dorpen in zone II vrij te ontvangen televisiezenders via satelliet. In Castilla y
León ontvangen rond 9000 mensen dergelijke diensten. Omdat Abertis de satellietontvangers op alle terrestrische locaties bezit en
andere satellietexploitanten niet toestaat verbindingen met die ontvangers tot stand te brengen, kan alleen Hispasat dergelijke diensten
aanbieden voor de doorzending van het digitale tv-signaal naar terrestrische zendmasten.
(89) Bijvoorbeeld in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Slowakije.
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(161) Dat Astra aan de technologisch neutrale aanbesteding voor de uitbreiding van het bereik van digitale televisie in
Cantabrië deelnam en deze opdracht in de wacht wist te slepen, duidt er bovendien ten minste op dat het satelliet
platform geschikt is voor de levering van die dienst (90).
(162) De geschiktheid van de maatregel staat nog steeds ter discussie. Op 3 april 2010 werd in Spanje de overschake
ling van analoge tv op DTT in de 800 MHz-band afgerond, maar in 2011 werd besloten om de frequenties van
de 800 MHz-band te veilen. Hiervoor was het noodzakelijk om de uitzendingen van de omroepen vóór 1 januari
2014 naar andere kanalen onder 790 MHz te verplaatsen. Aangezien hiermee extra kosten zijn gemoeid, meldde
Spanje op 5 november 2011 twee maatregelen ten gunste van huishoudens en omroepen aan met een budget
van 600 tot 800 miljoen EUR voor zone I (voor zone II is alsnog geen maatregel aangemeld) (91). Deze kosten
zouden niet zijn ontstaan indien voor andere platforms (IPTV, kabel of satelliet) was gekozen.
(163) Sterker nog, er is gebleken dat 4G mobiele communicatie via LTE interfereert met DTT-signalen, zodat de huis
houdens dure filters moeten aanschaffen om het DTT-signaal tegen LTE-golven te beschermen (92). Het valt niet
uit te sluiten dat soortelijke interferenties een probleem van algemenere aard vormen waardoor de geschiktheid
van terrestrische omroep in de toekomst kan worden ondermijnd, met name in de context van een intensievere
en bredere toepassing van NGA-netwerken.
(164) Spanje heeft twee andere argumenten aangevoerd ter onderbouwing van zijn standpunt dat satelliettransmissie
duurder zou uitvallen dan DTT. Ten eerste voorzien de door de omroepen met bepaalde providers gesloten over
eenkomsten in territoriale beperkingen. In het geval van satelliettechnologie zou het duurder zijn om een derge
lijke voorwaardelijke toegang te waarborgen. Ten tweede zou de satelliettechnologie niet geschikt zijn om een
groot aantal regionale kanalen uit te zenden. Deze beweringen konden niet worden gestaafd en worden weerlegd
door het feit dat het contract van Astra met Cantabrië in een professioneel systeem voor voorwaardelijke toegang
voorzag. Volgens de kostenramingen van Astra zou de satelliettechnologie nog steeds goedkoper zijn zelfs indien
afzonderlijke overeenkomsten met elk van de Spaanse regio's hadden moeten worden gesloten. Wat betreft regio
nale omroepdiensten stelt Astra dat het door de Spaanse overheid genoemde aantal van 1 380 zenders sterk over
dreven is (93). Volgens de eigen ramingen van Astra zou de satellietoptie ook goedkoper zijn zelfs wanneer de
regionale en lokale zenders eveneens via satelliet worden verspreid.
(165) Er zijn tevens aanwijzingen voor dat de regionale overheden zich bewust waren van het feit dat er een alternatief
bestond voor de uitbreiding van het terrestrische platform. Uit het onderzoek kwam naar voren dat sommige
regio's in een vroeg stadium van het proces bijeenkomsten hadden met vertegenwoordigers van Astra. Tijdens
deze bijeenkomsten heeft Astra hun een voorstel voor een satellietoplossing gepresenteerd, dat echter door de
regionale overheden niet verder niet in beschouwing werd genomen.
(166) Met betrekking tot de evenredigheid van de maatregel kan worden vastgesteld dat het gepast zou zijn geweest als
de centrale overheid bij het ontwerp van de interventie voor zone II eerst op nationaal niveau een kostenvergelij
king (of een aanbesteding) had uitgevoerd. Daar de kosten van het satellietnetwerk hoofdzakelijk verband houden
met de satellietcapaciteit, moet dit platform het van schaalvoordelen hebben (94). Uit de onderhandelingen van
Astra met de regionale overheden blijkt dat het bedrijf aanzienlijke kortingen heeft aangeboden voor het geval
verschillende regio's gezamenlijk een contract zouden sluiten. Naar verwachting waren verdere kortingen mogelijk
geweest indien een nationale aanbesteding was gehouden. Door de tenuitvoerlegging van decentrale en niet-gehar
moniseerde maatregelen, deels zelfs op gemeentelijk niveau, werd een dermate op schaalvoordelen aangewezen
technologie daarentegen aanzienlijk benadeeld. Het totale bedrag aan steun dat noodzakelijk was voor de levering
van digitale tv-diensten aan huishoudens in zone II nam daardoor toe. Weliswaar is het aan Spanje om de
bestuurlijke organisatie te bepalen bij het verlenen van steun, maar in plaats van het gebruik van DTT door te
zetten, had de Spaanse overheid de autonome gemeenschappen ten minste kunnen aanmoedigen om in hun
aanbestedingen rekening te houden met mogelijke kostenbesparingen die met bepaalde platforms hadden kunnen
worden bereikt.
(167) Al met al is de Commissie van oordeel dat de onderzochte maatregel niet in overeenstemming is met het beginsel
van technologische neutraliteit. Zoals hierboven uiteengezet, is de maatregel niet evenredig en vormt hij geen
geschikt instrument om de ontvangst van vrij te ontvangen zenders door de bewoners van zone II te waarborgen.
Ex ploi tati e e n on d er h oud v an d e n etw e rken
(168) De doorlopende financiering van de exploitatie en het onderhoud van de gesubsidieerde netwerken hangt samen
met de steun voor de invoering ervan en kan daarom niet als technologisch neutraal worden beschouwd. De
financiering is verstrekt voor de instandhouding van de tot het terrestrische platform behorende zendcentrales die
het tv-signaal verspreiden. Deze steun is daarom evenmin verenigbaar met de interne markt.
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

Dit werd bevestigd door het arrest van de nationale rechtbank. Zie hierboven de voetnoot op blz. 7.
Zie voetnoot 13.
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/second-coexistence-consultation/.
Volgens ramingen van Astra bedraagt het totale aantal uitgezonden kanalen momenteel slechts 415.
Het satellietsignaal kan over het gehele Spaanse grondgebied worden uitgezonden. In het geval van het terrestrische platform is de
geografische dekking echter afhankelijk van de installatie van extra repeaters en/of relaiszendmasten.
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(169) Eventuele toekomstige steun voor exploitatie en onderhoud moet worden aangemeld en moet in overeenstem
ming zijn met het beginsel van technologische neutraliteit.

5.3.3.3. Vermijden van onnodige concurrentievervalsing
(170) Een overheidsinterventie kan weliswaar gerechtvaardigd zijn in het licht van bepaalde tekortkomingen van de
markt en mogelijke cohesieproblemen, maar de opzet van de onderzochte maatregel zorgt voor onnodige concur
rentieverstoringen.

Co ncl usi e me t be t re k ki n g to t a r tik el 10 7, li d 3 , on d er c ), VW EU
(171) De Commissie komt tot de slotsom dat de onderzochte maatregel, met inbegrip van de doorlopende steun, geen
geschikt, noodzakelijk en evenredig instrument is om de vastgestelde tekortkoming van de markt te verhelpen.

5.3.4. Artikel 106, lid 2, VWEU
(172) In deze zaak kan noch in het algemeen, noch in het bijzondere geval van Baskenland een beroep worden gedaan
op de uitzondering van artikel 106, lid 2, die geldt voor compensatie door de Staat van de kosten voor het
leveren van een openbare dienst. De Commissie is van oordeel dat de nationale (c.q. regionale) autoriteiten de
dienst van algemeen economisch belang duidelijk moeten omschrijven en een bepaalde onderneming met de
uitvoering ervan moeten belasten. Zoals uiteengezet in de punten 119 tot en met 122 meent de Commissie dat
de Spaanse en Baskische autoriteiten de exploitatie van een terrestrisch platform niet duidelijk als een openbare
dienst hebben aangemerkt.

5.3.5. Bestaande steun
(173) Abertis stelt dat de invoering van het terrestrische omroepnetwerk in zone II vrijwel volledig door de Spaanse
regio's met overheidsmiddelen is gefinancierd op basis van wetgeving van 1982, d.w.z. van voor de toetreding
van Spanje tot de Europese Economische Gemeenschap in 1986. Derhalve kan de steunregeling volgens Abertis
als onderdeel van de doorlopende overheidsfinanciering van de exploitatie van lokale terrestrische netwerken
worden beschouwd en dienovereenkomstig als bestaande steun worden aangemerkt.
(174) De financiering van de uitbreiding van het terrestrische netwerk door de regio's begon inderdaad aan het begin
van de jaren "80, maar destijds waren er nog geen particuliere omroepen actief op de markt. De uitgebreide infra
structuur voorzag derhalve slechts in de behoeften van de publieke omroep, die in elk geval verplicht was de
ontvangst van het omroepsignaal door de meerderheid van de bevolking te garanderen. Bovendien was terrestri
sche televisie destijds in Spanje het enig beschikbare platform voor de transmissie van het tv-signaal. De uitbrei
ding van het enig beschikbare netwerk kon dus ook niet tot een verstoring van de concurrentie met andere plat
forms leiden.
(175) Sindsdien hebben zich in de wetgeving en op technologisch gebied ontwikkelingen voorgedaan waardoor nieuwe
omroepplatforms en nieuwe marktdeelnemers, met name bepaalde particuliere omroepen, zijn ontstaan. Daar de
begunstigden en de algemene omstandigheden van de financiering door de overheid substantieel zijn veranderd,
kan de onderzochte maatregel niet als een wijziging van louter formele of administratieve aard worden
beschouwd. Veeleer gaat het om een wijziging die de oorspronkelijke steunregeling in de kern raakt, zodat er
sprake is van een nieuwe steunregeling (95). De omschakeling van analoge naar digitale tv is in elk geval alleen
mogelijk geworden dankzij de recente vooruitgang op technologisch gebied en vormt dan ook een nieuw feno
meen. De Spaanse autoriteiten hadden deze nieuwe steunregeling derhalve moeten aanmelden.

5.4. CONCLUSIE

(176) De Commissie is van oordeel dat de door Spanje aan exploitanten van terrestrische netwerken verstrekte financie
ring voor de modernisering en digitalisering van hun netwerk voor de verspreiding van vrij te ontvangen
(95) Zaken T-195/01 en T-207/01, Gibraltar, Jurispr. 2002, blz. II-2309, punten 109 t/m 111.
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tv-uitzendingen in zone II (met inbegrip van de door de Spaanse autonome gemeenschappen en de gemeenten
toegekende steun) staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Deze steun is niet verenigbaar met
de interne markt voor zover niet aan het criterium van technologische neutraliteit is voldaan. Bovendien is de
Commissie niet, overeenkomstig in artikel 108, lid 3, VWEU, in kennis gesteld van de steun (96), die onrechtmatig
en zonder toestemming van de Commissie ten uitvoer is gelegd. Derhalve moeten de exploitanten van het terres
trische netwerk deze steun terugbetalen.
(177) Daarnaast is de Commissie van oordeel dat de doorlopende steun voor de exploitatie en het onderhoud van het
gedigitaliseerde netwerk die zonder aanbestedingen of ingevolge technologisch niet-neutrale aanbestedingen is
verleend, eveneens onverenigbaar is met de interne markt. Voorts is de Commissie niet, overeenkomstig
artikel 108, lid 3, VWEU, in kennis gesteld van deze steun, die onrechtmatig en zonder toestemming van de
Commissie ten uitvoer is gelegd.
(178) Eventuele toekomstige staatssteun voor exploitatie en onderhoud moet worden aangemeld en moet in overeen
stemming zijn met het beginsel van technologische neutraliteit.
6. TERUGBETALING
6.1. NOODZAAK VAN HET ONGEDAAN MAKEN VAN DE STEUN

(179) Volgens het VWEU en de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is de Commissie bevoegd, wanneer een steun
maatregel onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt blijkt, te beslissen dat de betrokken staat die maatregel
moet intrekken of wijzigen (97). Nog steeds volgens vaste rechtspraak van het Hof wordt met de op de staat
rustende verplichting om een door de Commissie als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt aange
merkte steun ongedaan te maken, beoogd de vroegere toestand te herstellen (98). In dat verband heeft het Hof
verklaard dat deze doelstelling wordt behaald wanneer de begunstigde de uit hoofde van onrechtmatige steun
verstrekte bedragen heeft terugbetaald en zo het marktvoordeel verliest dat hij ten opzichte van zijn concurrenten
genoot, en de toestand van vóór de steunverlening wordt hersteld (99).
(180) In overeenstemming met die rechtspraak is in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad (100)
bepaald: „Indien negatieve beschikkingen worden gegeven in gevallen van onrechtmatige steun beschikt de
Commissie dat de betrokken lidstaat alle nodige maatregelen dient te nemen om de steun van de begunstigde
terug te vorderen.”.
(181) Gezien het feit dat de steun die in Spanje sinds 2008-2009 voor de modernisering en digitalisering van het terres
trische platform en vervolgens voor de exploitatie en het onderhoud daarvan is verstrekt, onrechtmatige en met
de interne markt onverenigbare steun vormt, dient Spanje derhalve te worden verplicht deze steun terug te
vorderen, teneinde te marktsituatie van vóór de steunverlening te herstellen.
6.2. BEGUNSTIGDEN VAN DE STAATSSTEUN EN KWANTIFICATIE VAN DE VERLEENDE STEUN

(182) De platformexploitanten zijn directe begunstigden van de steun wanneer zij rechtstreeks middelen ontvangen
voor de modernisering en de uitbreiding van hun netwerken en/of de exploitatie en het onderhoud ervan.
Wanneer de steun aan overheidsbedrijven werd uitbetaald die vervolgens aanbestedingen voor de uitbreiding van
het bereik hebben gehouden, wordt de geselecteerde platformexploitant als indirecte begunstigde beschouwd. De
onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare steun wordt zowel van de direct als de indirect begunstigde
platformexploitanten teruggevorderd.
6.2.1. Indeling van de aanbestedingen
(183) In gevallen waarin de onrechtmatige steun na een in technologisch opzicht niet-neutrale aanbesteding voor de
uitbreiding van het bereik werd verleend, moeten de lidstaten de aanbestedingen overeenkomstig de hieronder
vermelde criteria indelen in de categorie aanbestedingen voor de levering van hardware of de categorie aanbeste
dingen voor de uitbreiding van het bereik.
(184) In het kader van aanbestedingen voor de uitbreiding van het bereik wordt de succesvolle inschrijver met de taak
belast een operationeel DTT-netwerk op te leveren (en eventueel op te zetten). De voor dat doeleinde uit te voeren
taken omvatten het ontwerp en de aanleg van het netwerk, het overbrengen van het signaal, het implementeren
van het netwerk en de levering van de nodige apparatuur.
(96) Met uitzondering van Murcia, dat de maatregel pas na de tenuitvoerlegging aanmeldde.
(97) Zaak C-70/72, Commissie/Duitsland, Jurisprudentie 1973, blz. 813, rechtsoverweging 13.
(98) Gevoegde zaken C-278/92, C-279/92 en C-280/92, Spanje/Commissie, Jurispr.1994, blz. I-4103, punt 75.
(99) Zaak C-75/97, België/Commissie, Jurispr.1999, blz. I-3705, punten 64 en 65.
(100) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.
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(185) In aanbestedingen voor de levering van hardware dient de succesvolle inschrijver de voor de modernisering van
het netwerk noodzakelijke apparatuur ter beschikking te stellen. De voor dat doeleinde uit te voeren taken
omvatten de levering, de installatie en de inbedrijfstelling van de apparatuur, alsook de scholing van het personeel.
In het geval van deze aanbestedingen voor de levering van apparatuur is geen terugbetaling vereist.
(186) In het geval van aanbestedingen die zijn ingedeeld in de categorie aanbestedingen voor de uitbreiding van het
bereik, dient Spanje de steun terug te vorderen wanneer een aanbesteding niet aan de volgende twee cumulatieve
voorwaarden voldoet: 1) de aanbesteding heeft betrekking op de uitbreiding van het bereik van digitale televisie
(en niet digitale terrestrische televisie) en/of omvat een bepaling inzake technologische neutraliteit, en 2) de techni
sche specificaties laten toe dat andere dan terrestrische technologieën worden aangeboden. Indien Spanje van
mening is dat, buiten de aanbestedingen die door de Commissie zelf als technologisch neutraal worden
beschouwd, ook andere aanbestedingen aan deze twee voorwaarden voldoen, stelt het de desbetreffende aanbeste
dingsdocumenten ter beschikking aan de Commissie.

Voorbeeld
Van de door de Commissie onderzochte aanbestedingen vormt de aanbesteding van de autonome gemeenschap
van Extremadura een voorbeeld voor een in technologisch opzicht niet-neutrale aanbesteding voor de uitbreiding
van het bereik (101). Ondanks de titel van de aankondiging van de overheidsopdracht, waarin slechts de levering
van hardware wordt genoemd, behoren tot het voorwerp van de aanbesteding in werkelijkheid ook het ontwerp
en de implementatie van het netwerk (102). Op grond van de specificaties van de aanbesteding is deze in technolo
gisch opzicht niet-neutraal (103), ondanks het feit dat daarin een bepaling is opgenomen die op het eerste oog een
bepaling inzake technologische neutraliteit vormt (104).
Een ander voorbeeld van een technologisch niet-neutrale aanbesteding voor de uitbreiding van het bereik is de
aanbesteding die in de autonome gemeenschap Madrid werd georganiseerd door het overheidsbedrijf AICCM (105).
In dit geval komt zowel uit de titel als de inhoud van de aankondiging van de opdracht naar voren dat het om
een aanbesteding voor de uitbreiding van het bereik (106) gaat die uitsluitend op het terrestrische platform is
gericht (107).
(101) De levering, installatie en inbedrijfstelling van de noodzakelijke apparatuur voor de levering van overbrengings- en omroepdiensten via
DTT voor 6 nationale multiplexen (algemeen nationaal netwerk, Single Frequency Network) en een multiplex van een autonome
gemeenschap, op locaties in Extremadura, in het kader van fase II van het nationale plan voor de omschakeling naar DTT. Zaak
SU-28/2009.
(102) De levering, installatie en inbedrijfstelling van de noodzakelijke apparatuur voor de levering van overbrengings- en omroepdiensten via
DTT voor 6 nationale multiplexen (Red Global Estatal (algemeen nationaal netwerk), Red de Frecuencia Unica (Single Frequency
Network)) en een multiplex van een autonome gemeenschap (hierna „RGE”, „SFN” en „AUT” genoemd), op locaties als voorzien in het
kader van fase II van het nationale plan voor de omschakeling naar DTT. De aanbesteding heeft betrekking op de volgende werkzaam
heden: a) het ontwerp van de technische omroep- en distributienetwerken voor het leveren van de dienst; b) de planning van de levering
van de noodzakelijke apparatuur voor het voorgestelde netwerk; c) de implementatie van het netwerk, met inbegrip van de installatie
en de inbedrijfstelling van de noodzakelijke apparatuur en infrastructuur. Het gaat hierbij om de levering van kant-en-klare apparatuur.
103
( ) Alinea 5 op blz. 2 luidt als volgt: „De hoofddoelstelling bestaat in de uitbreiding van het bereik van digitale terrestrische televisie
(DTT), voor zover mogelijk tot 100 % van de bewoners in de districten die in Extremadura onder fase II komen te vallen.” Naast de
vastgelegde minimumvereisten zijn er geen beperkingen gesteld aan de netwerkarchitectuur of de te gebruiken technologie of tech
nologieën.
In alinea 7 op blz. 10 is bepaald dat inschrijvers in hun offerte de architectuur van het voorgestelde distributienetwerk dienen te
omschrijven, die verenigbaar moet zijn met het omroepnetwerk. Voor elke multiplex wordt de beste oplossing voor de dienstverlening
gezocht, waarbij telkens moet zijn voldaan aan criteria met betrekking tot economische en technologische doelmatigheid.
(104) Andere aanbestedingen die naar het oordeel van de Commissie onder dezelfde categorie vallen zijn aanbesteding 2009/000127 van de
Junta de Andalucía en aanbesteding S-004/10/10 van de Junta de Extremadura.
(105) Blijkens de technische specificaties van de opdracht betreffende „de uitwerking van projecten, de levering, installatie en inbedrijfstelling
van de noodzakelijke infrastructuur en communicatiemiddelen voor de uitbreiding van het bereik van het DTT-signaal in de autonome
gemeenschap Madrid, te gunnen overeenkomstig de vereenvoudigde procedure rekening houdend met een verscheidenheid aan
criteria”. Zaak ECON/000572/2008.
(106) Alinea 3 op blz. 3 luidt: „[…] de levering, installatie en inbedrijfstelling van de noodzakelijke infrastructuur en communicatiemid
delen voor de uitbreiding van het bereik van het DTT-signaal in de autonome gemeenschap Madrid, met inbegrip van alle werk
zaamheden betreffende de prestaties van de daaraan gerelateerde technische projecten, metingen, onderhoud, exploitatie en beheer
van de installaties die tot de servicevoorziening voor de geïmplementeerde infrastructuur behoren, alsook werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor de verspreiding van institutionele informatie ten behoeve van de promotie van digitale terrestrische tele
visie.”.
Alinea 8 op blz. 9 luidt: „Het voorgestelde omroepnetwerk voor de levering van digitale terrestrische televisiediensten dient te worden
gespecificeerd op basis van het tijdschema van de uitschakeling van analoge televisie en het beschikbare budget.”.
(107) Alinea's 2 en 8 op blz. 4 luiden: „De belangrijkste doelstelling van de uitvoering van de hieronder nader omschreven werkzaamheden
bestaat in de uitbreiding van het bereik van digitale terrestrische televisie (DTT), voor zover mogelijk tot 100 % van de bewoners in de
autonome gemeenschap Madrid. Ter facilitering van de DTT-ontvangst in de dekkingsgebieden verdient het aanbeveling dat de zend
centrales dusdanig worden geplaatst dat rekening wordt gehouden met de richting van satellietschotels in gebouwen, zodat de burgers
geen nieuwe schotels hoeven te installeren of de bestaande schotels niet opnieuw hoeven uit te richten. De inschrijvers dienen derhalve
aan te geven hoe zij deze kwestie zullen aanpakken in het kader van de voorgestelde oplossing.” Alinea 4 op blz. luidt: „Het ontwerp van
de microzender dient aan de volgende specificaties te voldoen […].”.
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(187) De aanbestedingen moeten niet alleen naar de titel van de aankondiging van de desbetreffende overheidsopdracht
worden ingedeeld, maar in de eerste plaats naar hun inhoud, aangezien de precieze omvang van de opdracht niet
alleen uit de titel kan worden opgemaakt.
(188) De ingevolge niet-neutrale aanbestedingen voor de uitbreiding van het bereik verleende steun moet vervolgens
worden teruggevorderd.

6.2.2. Begunstigden van de steun en terugbetaling van steun
(189) Hieronder zijn de verschillende categorieën begunstigden van de steun aangegeven. Op basis van de door Spanje
verstrekte informatie wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van de autonome gemeenschappen en de globale
steuncategorieën. Daar Spanje geen volledige informatie over de begunstigden van de steun heeft verstrekt, moet
het de begunstigden in de hierboven omschreven categorieën indelen en de desbetreffende bewijsstukken aan de
Commissie voorleggen. Zoals reeds in punt 138 werd benadrukt, is de steunregeling als zodanig discriminerend.
(190) Bovendien werd de overgrote meerderheid van de aanbestedingen voor de uitbreiding van het bereik die door de
Commissie zijn onderzocht, geacht niet in overeenstemming te zijn met het beginsel van technologische neutrali
teit. Niettemin heeft de Commissie ook aangetoond dat niet kan worden uitgesloten dat aanbestedingen in uitzon
derlijke gevallen technologisch neutraal zijn.
Spanje moet daarom op basis van de in punt 186 omschreven voorwaarden de individuele aanbestedingen
aanwijzen die technologisch neutraal waren, en hiervoor voldoende bewijzen overleggen.
(191) In gevallen waarin de autonome gemeenschappen niet-neutrale aanbestedingen voor de uitbreiding van het bereik
hebben gehouden, zoals in het geval van Extremadura bedoeld in het bovenstaande voorbeeld, moeten de onder
nemingen waaraan de opdracht werd gegund, worden beschouwd als directe begunstigden van onrechtmatige
steun, die zij moeten terugbetalen. Het terug te betalen bedrag is gelijk aan het volledige bedrag dat is ontvangen
door de onderneming waaraan de aanbesteding voor de uitbreiding is gegund. Uit de door Spanje verstrekte infor
matie heeft de Commissie kunnen opmaken dat (ten minste) de autonome gemeenschappen Andalusië, Extrema
dura, Murcia, La Rioja en Valencia dergelijke aanbestedingen hebben gehouden.
Ondernemingen die steun
moeten terugbetalen

Directe begunstigden
Onderneming(en) waaraan
de opdracht voor de
uitbreiding van het bereik
is gegund via een techno
logisch niet-neutrale
aanbesteding van de auto
nome gemeenschappen

Terugbetaling

Wijze van steunverlening

Volledig bedrag dat is
ontvangen in het kader
van (een) technologisch
niet-neutrale aanbesteding
(en) voor de uitbreiding
van het bereik

Overdracht van middelen
aan de via de aanbeste
dingen geselecteerde
begunstigden

Autonome gemeenschap

—
—
—
—
—

Andalusië
Extremadura
Murcia
La Rioja
Valencia

(192) In gevallen waarin voor de modernisering van het terrestrische netwerk onrechtmatige steun werd verleend aan
gemeenten die als netwerkexploitanten zijn opgetreden, moeten de gemeenten als directe begunstigden van de
steun worden beschouwd. Het terug te betalen bedrag is gelijk aan het totale bedrag dat de gemeenten van de
centrale en de regionale overheden hebben ontvangen voor de uitbreiding van het bereik van hun netwerk. Uit de
door Spanje verstrekte informatie heeft de Commissie kunnen opmaken dat dit voor ten minste twee gemeenten
in de autonome gemeenschappen Andalusië, Canarische Eilanden, Extremadura en Murcia geldt (niet-uitputtende
lijst).
Ondernemingen die steun
moeten terugbetalen

Directe begunstigden
Gemeenten die als netwer
kexploitant zijn opge
treden

Terugbetaling

Wijze van steunverlening

Volledig bedrag dat van
de autoriteiten is
ontvangen voor de
uitbreiding van het bereik

Overdracht van middelen
aan de begunstigde

Autonome gemeenschap

—
—
—
—

Andalusië
Canarische Eilanden
Extremadura
Murcia
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Voorbeeld
In Murcia hebben de gemeenten bijna al de 143 geïdentificeerde aanbestedingen georganiseerd, onder gebruikma
king van de middelen die zij van de regio en van het MITyC hebben ontvangen. Voor zover het niet om de-mini
missteun gaat, vallen die gemeenten onder deze categorie.
(193) In gevallen waarin de autonome gemeenschappen een als netwerkexploitant optredend overheidsbedrijf met de
uitbreiding van het bereik van het netwerk hebben belast, wordt een dergelijk bedrijf als directe begunstigde
beschouwd die de steun moet terugbetalen. De Commissie heeft Aragón Telecom, Gestión de Infraestructuras
Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, SA, Multimedia de les Illes Balears SA, Instituto Tecno
logico de Canarias, Sociedad Regional de Cantabria I+D+I (IDICAN), Fundación Centro Tecnológico en Logística
Integral de Cantabria (CTL), Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A in Castilla y León (Provilsa),
Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal), Obras Publicas y Telecomunicaciones De Navarra, SA
(Opnatel), Itelazpi SA, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) in Cataluña en Agencia
de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (AICCM) als bedrijven geïdentificeerd die onder
deze categorie vallen. Het terug te betalen bedrag is gelijk aan het volledige bedrag dat van de autoriteiten voor de
uitbreiding is ontvangen.
(194) In deze gevallen kan echter niet worden uitgesloten dat de overheidsbedrijven de uitbreiding deels zelf hebben
uitgevoerd en deze deels via een aanbesteding hebben opgedragen aan een netwerkexploitant. In dit laatste geval
werd de onrechtmatige steun overgedragen aan de bedrijven waaraan de opdracht werd gegund, zodat deze als de
daadwerkelijke, zij het indirecte, begunstigden van de steun moeten worden beschouwd. Om een dubbele terug
vordering te voorkomen, moet de onrechtmatige steun van de daadwerkelijke begunstigden worden teruggevor
derd, en wel als volgt: a) van het overheidsbedrijf het voor de uitbreiding ontvangen bedrag verminderd met het
aan netwerkexploitanten na een technologisch niet-neutrale aanbesteding voor de uitbreiding van het bereik over
gedragen bedrag, en b) van de netwerkexploitanten de bedragen die zijn vastgelegd in de na een door het
betrokken overheidsbedrijf georganiseerde, technologisch niet-neutrale aanbesteding voor de uitbreiding van het
bereik gegunde contracten.

Ondernemingen die steun
moeten terugbetalen

Directe begunstigden
Overheidsbedrijf

Terugbetaling

Wijze van
steunverlening

Volledig bedrag, voor de
uitbreiding van het
bereik ontvangen van
de autoriteiten (vermin
derd met aan de netwer
kexploitanten na tech
nologisch niet-neutrale
aanbestedingen voor de
uitbreiding van het
bereik overgedragen
bedragen, indien van
toepassing)

Tijdstip van de
overdracht van
de middelen door
de autoriteiten

Volledig bedrag dat is
ontvangen in het kader
van (een) technologisch
niet-neutrale aanbeste
dingen voor de uitbrei
ding van het bereik

Overdracht van
middelen aan de
via de aanbeste
ding geselec
teerde begun
stigden

EN indien van toepassing
Indirecte begunstigden
Onderneming(en)
waaraan de opdracht
voor de uitbreiding van
het bereik is gegund via
een technologisch nietneutrale aanbesteding
van het overheidsbedrijf

Autonome gemeenschap/overheidsbedrijf/
globaal bedrag dat door het
overheidsbedrijf is ontvangen voor de
uitbreiding van het bereik

— Aragón
(Aragón
Telecom,
9 miljoen EUR)
— Asturië (Gestión de Infraestructuras
Públicas de Telecomunicaciones del
Principado de Asturias SA,
14 miljoen EUR)
— Balearen (Multimedia de Illes
Balears SA, 4 miljoen EUR)
— Canarische Eilanden (Instituto
Tecnológico
de
Canarias,
3,7 miljoen EUR)
— Cantabrië
(Idican;
CTL,
3 miljoen EUR)
— Castilla
y
León
(Provilsa,
44 miljoen EUR)
— Catalonië (CTTI, 52 miljoen EUR)
— Galicië (Retegal, 17 miljoen EUR)
— Madrid (AICCM, 3,6 miljoen EUR)
— Navarra (Opnatel, 7 miljoen EUR)
— Baskenland
(Itelazpi,
10 miljoen EUR)
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Voorbeeld
In het geval van Madrid diende een door het overheidsbedrijf (AICCM) georganiseerde aanbesteding als voorbeeld
voor een technologisch niet-neutrale aanbesteding voor de uitbreiding van het bereik (zie punt 186). In dit geval
moet het aan de gecontracteerde onderneming Retevisión SA toegekende bedrag van 3 622 744 EUR volledig
worden teruggevorderd van Retevisión als onderneming waaraan de opdracht na de niet-neutrale aanbesteding
werd gegund, en moet dit bedrag worden afgetrokken van het bedrag dat van AICCM, als direct begunstigd over
heidsbedrijf, moet worden teruggevorderd (108).
(195) De doorlopende steun is bestemd voor het onderhoud en de exploitatie van DTT-netwerken. De exploitanten van
deze netwerken zijn de begunstigden van de steun voor onderhoud en exploitatie. De steun moet derhalve van
die netwerkexploitanten worden teruggevorderd.
(196) In gevallen waarin de individuele begunstigden middelen hebben ontvangen die de drempels in Verordening (EG)
nr. 1998/2006 niet overschrijden, wordt die steun niet als staatsteun beschouwd mits aan alle voorwaarden van
deze verordening is voldaan, en hoeft die steun niet te worden terugbetaald.
(197) De terugvordering is van toepassing met ingang van de datum waarop de begunstigden het voordeel hebben
verkregen, d.w.z. waarop de steun ter beschikking werd gesteld aan de begunstigde, en over het teruggevorderde
bedrag is tot de datum van voldoening rente verschuldigd.

7. CONCLUSIE

De Commissie concludeert dat het Koninkrijk Spanje de steun aan de exploitanten van het terrestrische televisieplatform
voor de uitbreiding van het bereik van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden van
Spanje op onrechtmatige wijze en in strijd met artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Euro
pese Unie heeft verleend. De steun, met inbegrip van de (doorlopende) steun voor exploitatie en onderhoud, wordt van
de platformexploitanten die de directe of indirecte begunstigden zijn, teruggevorderd. Dit geldt ook voor gemeenten die
als platformexploitanten optreden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De steun die door Spanje op onrechtmatige wijze en in strijd met artikel 108, lid 3, VWEU aan de exploitanten van het
terrestrische televisieplatform is verleend ten behoeve van de invoering, het onderhoud en de exploitatie van het digitale
terrestrische televisienetwerk in zone II, is met uitzondering van de steun die in overeenstemming met het criterium van
technologische neutraliteit is toegekend, niet verenigbaar met de interne markt.

Artikel 2
Afzonderlijke steun die in het kader van de in artikel 1 bedoelde maatregel is toegekend, vormt geen steun als op het
ogenblik van de toekenning ervan werd voldaan aan de voorwaarden van een op grond van artikel 2 van Verordening
(EG) nr. 994/98 van de Raad (109)vastgestelde verordening die op het ogenblik van de toekenning van de steun van
toepassing was.

Artikel 3
1.
Spanje vordert de steun die in het kader van de in artikel 1 bedoelde regeling is toegekend, terug van de exploi
tanten van digitale terrestrische televisie, ongeacht of zij die steun direct of indirect hebben ontvangen.
(108) Andere aanbestedingen die naar het oordeel van de Commissie onder dezelfde categorie vallen, zijn onder andere twee aanbestedingen
die in maart 2009 door Provilsa zijn georganiseerd en waarbij de opdrachten werden gegund aan Retevisión SA en Telvent Energía SA;
aanbesteding SE/CTTI/06/08, georganiseerd door CTTI, gegund aan Abertis SA, en de aanbesteding „Contratación del suministro de la
fase II y III para la extensión de la TDT en Aragón”, in juni 2009 georganiseerd door Aragón Telecom, gegund aan Abertis.
(109) PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.
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2.
Over de terug te vorderen bedragen is rente verschuldigd van de datum waarop zij aan de begunstigden werden
verstrekt tot aan de datum van voldoening.
3.
De rente wordt op samengestelde grondslag berekend overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EG)
nr. 794/2004 van de Commissie (110).
4.
Spanje annuleert alle uitstaande betalingen van de in artikel 1 bedoelde steunregeling met ingang van de datum
van kennisgeving van dit besluit.
Artikel 4
1.
De terugvordering van de steun die in het kader van de in artikel 1 bedoelde regeling is verleend, geschiedt onver
wijld en daadwerkelijk.
2.
Spanje zorgt ervoor dat onderhavig besluit binnen vier maanden na de datum van kennisgeving ervan ten uitvoer
wordt gelegd.
3.
Binnen twee maanden vanaf de kennisgeving van dit besluit verstrekt Spanje de volgende informatie aan de
Commissie:
a) een lijst van de begunstigden die op grond van de in artikel 1 genoemde regeling steun hebben ontvangen, en het
totale bedrag aan steun dat iedere begunstigde in het kader van die regeling heeft ontvangen, uitgesplitst naar de in
deel 6.2 omschreven categorieën;
b) het totale bedrag (hoofdsom en rente) dat van elk van de begunstigden moet worden teruggevorderd;
c) een gedetailleerde beschrijving van de reeds genomen en de voorgenomen maatregelen om aan dit besluit te voldoen;
d) documenten waaruit blijkt dat de begunstigden gelast werden tot terugbetaling van de steun.
4.
Spanje houdt de Commissie op de hoogte van de stand van uitvoering van de nationale maatregelen die het heeft
genomen om dit besluit ten uitvoer te leggen, totdat de in artikel 1 bedoelde steun volledig is terugbetaald. Het verstrekt
op verzoek van de Commissie onverwijld alle inlichtingen over de reeds genomen en de voorgenomen maatregelen om
aan dit besluit te voldoen. Het verstrekt eveneens nadere inlichtingen over de reeds door de begunstigden terugbetaalde
steunbedragen en rente.
Artikel 5
Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2013.
Voor de Commissie
Joaquín ALMUNIA

Vicevoorzitter

(110) PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1.
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BIJLAGE
Uitgaven van de Spaanse regio's (autonome gemeenschappen, uitgezonderd Castilla-La Mancha) in zone II voor de invoering van DTT
BUDGET (in EUR)
MITyC directe
subsidies (*)

MITyC zachte
leningen (*)

Regionale middelen
(*)

Lokale middelen (*)

491 203,00

Terugkerende
kosten (20092011) (*)

Totaal middelen

2 250 479,00

15 093 266,00

3 678 242,17

15 093 266,00

Totaal aanbestedingen
(**)

Totaal
overheidsuitgaven
(***)

ANDALUSIË

4 668 500,00

1 220 690,00

8 712 873,00

ARAGÓN

5 900 000,00

8 700 000,00

5 400 000,00

—

5 000 000,00

20 000 000,00

16 281 754,30

20 000 000,00

—

13 430 787,00

353 535,00

—

2 129 698,00

13 784 322,00

13 784 322,00

13 784 322,00

BALEAREN

—

—

913 034,00

—

763 034,00

913 034,00

3 294 429,02

3 294 429,02

—

9 802 703,00

1 508 308,00

14 715 503,00

179 000,00

14 715 503,00

5 828 764,68

5 284 331,67

5 828 764,68

2 487 800,00

CANARISCHE
EILANDEN

2 905 766,26

1 130 595,85

1 792 402,57

—

CANTABRië

3 229 500,00

3 851 949,80

622 449,00

—

860 850,00

7 703 898,80

6 355 613,68

7 703 898,80

CASTILLA Y
LEÓN

13 830 850,00

20 316 585,73

10 324 906,71

—

6 716 000,00

37 756 342,44

37 756 342,44

37 756 342,44

CATALONië

13 838 368,00

26 024 223,00

GEEN GEGEVENS

GEEN GEGEVENS

—

39 862 591,00

52 316 794,34

52 316 794,34

54 000,00

91 786,17

10 000,00

—

GEEN GEGEVENS

155 786,17

50 000,00

155 786,17

EXTREMADURA

2 238 250,00

7 800 000,00

18 718,00

—

—

10 056 968,00

9 549 379,74

10 056 968,00

GALICië

6 083 300,00

5 000 000,00

6 003 336,00

—

17 086 636,00

12 644 112,98

17 086 636,00

3 068 444,00

—

—

3 622 644,00

3 622 744,00

3 622 644,00

GEEN GEGEVENS

GEEN GEGEVENS

CEUTA

MADRID

554 200,00

—

MELILLA

254 000,00

GEEN GEGEVENS

2 000,00

2 425 000,00

—

873 000,00

256 000,00

—

256 000,00
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Regio (Autonome
gemeenschap)

Regio (Autonome
gemeenschap)

MITyC directe
subsidies (*)

MITyC zachte
leningen (*)

Regionale middelen
(*)

Lokale middelen (*)

40 188,00

135 750,00

—

2 478 700,00

NAVARRA

316 850,00

—

6 675 028,00

LA RIOJA

1 229 350,00

3 000 000,00

3 737 425,00

VALENCIA

1 822 250,00

13 384 248,94

818 280,30

Totaal middelen

Totaal aanbestedingen
(**)

Totaal
overheidsuitgaven
(***)

212 371,00

2 654 638,00

2 788 407,32

2 788 407,32

—

4 256 508,39

6 991 878,00

6 991 878,00

6 991 878,00

—

944 000,00

7 966 775,00

5 766 775,00

7 966 775,00

679 500,00

16 611 013,41

15 412 499,00

16 611 013,41

586 234,17
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(*) De bedragen zijn in de loop van het onderzoek gerapporteerd door de Spaanse centrale en regionale overheden.
(**) Het totaal aan steunbedragen dat aan de succesvolle inschrijvers is toegekend via de aan de Commissie gemelde aanbestedingen.
(***) Alleen voor vier regio's (weergegeven in groen) zijn voldoende gegevens beschikbaar om het precieze bedrag aan staatssteun vast te kunnen stellen aangezien in deze gevallen het opgegeven totaal van de
door de autoriteiten toegekende middelen i) overeenkomt met het totaal van de middelen die zijn toegekend via de aan de Commissie gemelde aanbestedingen ii). Gezien de moeilijkheid om precieze infor
matie van andere regio's te verkrijgen, wordt aangenomen dat het bedrag van de verleende staatssteun in een bepaalde regio hoger is dan de twee opgegeven bedragen: i) het totaal van de door de autori
teiten toegekende middelen, en ii) het totaal van de middelen die zijn toegekend via de aan de Commissie gemelde aanbestedingen.

NL

MURCIA

Terugkerende
kosten (20092011) (*)

L 217/86

BUDGET (in EUR)

23.7.2014

23.7.2014
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L 217/87

Informatie over de ontvangen, terug te vorderen en reeds teruggevorderde steunbedragen

Identiteit van de
begunstigde

Totaal uit hoofde van
deze regeling ontvangen
steunbedrag (*)

(*) Miljoen in nationale valuta

Totaal terug te vorderen
steunbedrag (*)
(Hoofdsom)

Totaal reeds terugbetaald bedrag (*)
Hoofdsom

Rente

L 217/88
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HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN
BESLUIT Nr. 2 VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE REGIONALE CONVENTIE BETREFFENDE
DE PAN-EURO-MEDITERRANE PREFERENTIËLE OORSPRONGSREGELS
van 21 mei 2014
inzake het verzoek van de Republiek Moldavië om partij te worden bij de regionale conventie
betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels
(2014/490/EU)
HET GEMENGD COMITÉ,

Gezien de regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 5, lid 1, van de regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels
(„de conventie”) is bepaald dat een derde partij partij kan worden bij de conventie, mits het kandidaatland of
-gebied een vrijhandelsovereenkomst met preferentiële oorsprongsregels heeft met ten minste één partij bij de
overeenkomst.

(2)

De Republiek Moldavië heeft op 17 juli 2013 schriftelijk een verzoek om toetreding bij de depositaris ingediend.

(3)

De Republiek Moldavië is partij bij de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst tussen Albanië, Bosnië en
Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, Servië en
Kosovo (2). Bijgevolg geldt er een vrijhandelsovereenkomst tussen de Republiek Moldavië en zes partijen bij de
conventie en voldoet het land aan de in artikel 5, lid 1, van de conventie vermelde voorwaarde om partij te
worden bij de conventie.

(4)

In artikel 4, lid 3, onder b), van de conventie is bepaald dat het Gemengd Comité bij besluit uitnodigingen aan
derden vaststelt om tot de conventie toe te treden.

(5)

De Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein hebben het secretariaat van het Gemengd Comité
meegedeeld dat het hen niet is gelukt hun interne procedures voorafgaand aan de vergadering van 21 mei af te
ronden en dat, overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de conventie, hun goedkeuring van het besluit op die vergade
ring afhankelijk is van de afronding van deze procedures,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De Republiek Moldavië wordt uitgenodigd om tot de regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferen
tiële oorsprongsregels toe te treden.
(1) PB L 54 van 26.2.2013, blz. 4.
(2) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de
VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Gedaan te Brussel, 21 mei 2014,
Voor het Gemengd Comité
De voorzitter
P.-J. LARRIEU
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