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(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2425 VAN DE RAAD
van 21 december 2015
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
terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1325
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,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 31 juli 2015 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1325 (2) tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgesteld, waarbij een geactualiseerde 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 geplaatst.

(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 geëvalueerd, hetgeen ingevolge artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 vereist
is. Bij de evaluatie heeft de Raad rekening gehouden met de opmerkingen van de betrokkenen en met de geactua
liseerde informatie van de bevoegde nationale autoriteiten over de status van de op de lijst geplaatste personen en
entiteiten op nationaal niveau.

(5)

De Raad heeft zich ervan vergewist dat bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 1, lid 4, van Gemeenschap
pelijk Standpunt 2001/931/GBVB (3) ten aanzien van alle personen, groepen en entiteiten op de lijst hebben
besloten dat zij betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeen
schappelijk Standpunt 2001/931/GBVB. De Raad heeft tevens bepaald dat de personen, groepen en entiteiten
waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn,
onderworpen moeten blijven aan de in Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgestelde specifieke beperkende
maatregelen.

(1) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1325 van de Raad van 31 juli 2015 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
terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/513 (PB L 206 van 1.8.2015, blz. 12).
(3) Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke
maatregelen ter bestrĳding van het terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93).
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De lijst moet dienovereenkomstig worden gewijzigd en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1325 moet worden
ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 bedoelde lijst is opgenomen in de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1325 wordt ingetrokken.
Artikel 3
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, 21 december 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
J. ASSELBORN
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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: D 9004878.

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 onderdaan.

4.

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

onderdaan. Paspoort: C2002515 (Iran); Paspoort: 477845448 (VS). Nationaal identiteitsbewijs: 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 Solaimani,
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.

Babbar Khalsa.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Militaire vleugel van Hizballah (alias 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).

10. Hizbul Mujahideen — „(HM)”.
11. Hofstadgroep.
12. International Sikh Youth Federation — ISYF (Internationale federatie van sikh-jongeren).
13. Khalistan Zindabad Force — (KZF).
14. Koerdische Arbeiderspartij — (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL).
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15. Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam — (LTTE).
16. Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger).
17. Palestina Islamic Jihad — (PIJ) (Palestijnse Islamitische Jihad).
18. Popular Front for the Liberation of Palestina — (PFLP) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina).
19. Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC)
(Volksfront voor de bevrijding van Palestina — Algemeen Commando).
20. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia — Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — (FARC) (Revolu
tionaire Strijdkrachten van Colombia).
21. Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi — (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionair Links); alias Dev Sol)
(Revolutionair Volksbevrijdingsleger/front/partij).
22. Sendero Luminoso — (SL) (Lichtend Pad).
23. Teyrbazen Azadiya Kurdistan — (TAK) (alias Kurdistan Freedom Falcons (Koerdische Vrijheidsvalken); alias
Kurdistan Freedom Hawks (Koerdische Vrijheidshaviken).
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2426 VAN DE COMMISSIE
van 18 december 2015
tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1998 wat betreft derde landen waarvan de
beveiligingsnormen als gelijkwaardig aan de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de
beveiliging van de burgerluchtvaart worden erkend
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeen
schappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 2320/2002 (1), en met name artikel 4, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie (2) vormt een aanvulling op de in de bijlage bij Verordening
(EG) nr. 300/2008 vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

(2)

Bij diezelfde Verordening (EG) nr. 272/2009 wordt de Commissie belast met de erkenning van de gelijkwaar
digheid van beveiligingsnormen van derde landen, overeenkomstig de criteria van deel E van de bijlage bij die
verordening.

(3)

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de Commissie (3) is de lijst vastgesteld van derde
landen waarvan wordt erkend dat zij beveiligingsnormen toepassen die gelijkwaardig zijn aan de gemeenschap
pelijke basisnormen.

(4)

De Commissie heeft vastgesteld dat ook Canada en Montenegro aan de criteria van deel E van de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 272/2009 voldoen.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Er moet worden voorzien in een passende termijn alvorens deze verordening van toepassing wordt, aangezien
wijzigingen van de vluchtuitvoeringen en/of infrastructuur op luchthavens noodzakelijk kunnen zijn.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 19, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 300/2008 ingestelde Comité voor de beveiliging van de burgerluchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige
verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 29 februari 2016.
(1) PB L 97 van 9.4.2008, blz. 72.
(2) Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008
van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart
(PB L 91 van 3.4.2009, blz. 7).
3
( ) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor
de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (PB L 299 van
14.11.2015, blz. 1.).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 december 2015.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Violeta BULC

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:
1) In hoofdstuk 3, wordt aanhangsel 3-B vervangen door:
„AANHANGSEL 3-B
BEVEILIGING VAN LUCHTVAARTUIGEN
DERDE LANDEN EN ANDERE LANDEN EN TERRITORIA WAAROP, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 355 VAN HET VERDRAG
BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE, TITEL VI VAN DEEL DRIE VAN DAT VERDRAG NIET VAN
TOEPASSING IS EN WAARVAN DE BEVEILIGINGSNORMEN ALS GELIJKWAARDIG AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
BASISNORMEN INZAKE BEVEILIGING VAN DE BURGERLUCHTVAART WORDEN ERKEND

Met betrekking tot de beveiliging van luchtvaartuigen wordt erkend dat de volgende derde landen en landen en
territoria waarop, overeenkomstig artikel 355 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, titel VI
van deel drie van dat Verdrag niet van toepassing is, beveiligingsnormen toepassen die gelijkwaardig zijn aan de
gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart:
Canada
Eiland Man
Faeröer, met betrekking tot de luchthaven van Vagar
Groenland, met betrekking tot de luchthaven van Kangerlussuaq
Guernsey
Jersey
Montenegro
Verenigde Staten van Amerika
De Commissie moet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld in kennis stellen wanneer zij over
informatie beschikt dat de door het derde land of ander land of territorium gehanteerde normen voor de beveiliging
die een belangrijk effect hebben op het algehele niveau van de luchtvaartbeveiliging in de EU, niet langer gelijk
waardig zijn aan de gemeenschappelijke basisnormen van de Unie.
De Commissie moet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld in kennis stellen wanneer zij over
informatie beschikt inzake maatregelen, met inbegrip van compenserende maatregelen, waaruit blijkt dat de gelijk
waardigheid van de betrokken, door het derde land of ander land of territorium toegepaste beveiligingsnormen is
hersteld.”.
2) In hoofdstuk 4, wordt aanhangsel 4-B vervangen door:
„AANHANGSEL 4-B
PASSAGIERS EN HANDBAGAGE
DERDE LANDEN EN ANDERE LANDEN EN TERRITORIA WAAROP, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 355 VAN HET VERDRAG
BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE, TITEL VI VAN DEEL DRIE VAN DAT VERDRAG NIET VAN
TOEPASSING IS EN WAARVAN DE BEVEILIGINGSNORMEN ALS GELIJKWAARDIG AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
BASISNORMEN INZAKE BEVEILIGING VAN DE BURGERLUCHTVAART WORDEN ERKEND

Met betrekking tot passagiers en handbagage wordt erkend dat de volgende derde landen en landen en territoria
waarop, overeenkomstig artikel 355 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, titel VI van deel
drie van dat Verdrag niet van toepassing is, beveiligingsnormen toepassen die gelijkwaardig zijn aan de gemeenschap
pelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart:
Canada
Eiland Man
Faeröer, met betrekking tot de luchthaven van Vagar
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Groenland, met betrekking tot de luchthaven van Kangerlussuaq
Guernsey
Jersey
Montenegro
Verenigde Staten van Amerika
De Commissie moet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld in kennis stellen wanneer zij over
informatie beschikt dat de door het derde land of ander land of territorium gehanteerde normen voor de beveiliging
die een belangrijk effect hebben op het algehele niveau van de luchtvaartbeveiliging in de EU, niet langer gelijk
waardig zijn aan de gemeenschappelijke basisnormen van de Unie.
De Commissie moet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld in kennis stellen wanneer zij over
informatie beschikt inzake maatregelen, met inbegrip van compenserende maatregelen, waaruit blijkt dat de gelijk
waardigheid van de betrokken, door het derde land of ander land of territorium toegepaste beveiligingsnormen is
hersteld.”.
3) In hoofdstuk 5, wordt aanhangsel 5-A vervangen door:

„AANHANGSEL 5-A
RUIMBAGAGE
DERDE LANDEN EN ANDERE LANDEN EN TERRITORIA WAAROP, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 355 VAN HET VERDRAG
BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE, TITEL VI VAN DEEL DRIE VAN DAT VERDRAG NIET VAN
TOEPASSING IS EN WAARVAN DE BEVEILIGINGSNORMEN ALS GELIJKWAARDIG AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
BASISNORMEN INZAKE BEVEILIGING VAN DE BURGERLUCHTVAART WORDEN ERKEND

Met betrekking tot ruimbagage wordt erkend dat de volgende derde landen en landen en territoria waarop, overeen
komstig artikel 355 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, titel VI van deel drie van dat
Verdrag niet van toepassing is, beveiligingsnormen toepassen die gelijkwaardig zijn aan de gemeenschappelijke
basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart:
Canada
Eiland Man
Faeröer, met betrekking tot de luchthaven van Vagar
Groenland, met betrekking tot de luchthaven van Kangerlussuaq
Guernsey
Jersey
Montenegro
Verenigde Staten van Amerika
De Commissie moet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld in kennis stellen wanneer zij over
informatie beschikt dat de door het derde land of ander land of territorium gehanteerde normen voor de beveiliging
die een belangrijk effect hebben op het algehele niveau van de luchtvaartbeveiliging in de EU, niet langer gelijk
waardig zijn aan de gemeenschappelijke basisnormen van de Unie.
De Commissie moet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld in kennis stellen wanneer zij over
informatie beschikt inzake maatregelen, met inbegrip van compenserende maatregelen, waaruit blijkt dat de gelijk
waardigheid van de betrokken, door het derde land of ander land of territorium toegepaste beveiligingsnormen is
hersteld.”.
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4) In hoofdstuk 6, wordt aanhangsel 6-F vervangen door:
„AANHANGSEL 6-F
VRACHT EN POST

6-Fi
DERDE LANDEN EN ANDERE LANDEN EN TERRITORIA WAAROP, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 355 VAN HET
VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE, TITEL VI VAN DEEL DRIE VAN DAT
VERDRAG NIET VAN TOEPASSING IS EN WAARVAN DE BEVEILIGINGSNORMEN ALS GELIJKWAARDIG AAN
DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASISNORMEN INZAKE BEVEILIGING VAN DE BURGERLUCHTVAART WORDEN
ERKEND
Met betrekking tot vracht en post wordt erkend dat de volgende derde landen beveiligingsnormen toepassen die als
gelijkwaardig aan de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart worden erkend:
Montenegro
De Commissie moet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld in kennis stellen wanneer zij over
informatie beschikt dat de door het derde land of ander land of territorium gehanteerde normen voor de beveiliging
die een belangrijk effect hebben op het algehele niveau van de luchtvaartbeveiliging in de EU, niet langer gelijk
waardig zijn aan de gemeenschappelijke basisnormen van de Unie.
De Commissie moet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld in kennis stellen wanneer zij over
informatie beschikt inzake maatregelen, met inbegrip van compenserende maatregelen, waaruit blijkt dat de gelijk
waardigheid van de betrokken, door het derde land of ander land of territorium toegepaste beveiligingsnormen is
hersteld.
6-Fii
DERDE LANDEN EN ANDERE LANDEN EN TERRITORIA WAAROP, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 355 VAN HET
VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE, TITEL VI VAN DEEL DRIE VAN DAT
VERDRAG NIET VAN TOEPASSING IS, WAARVOOR AANWIJZING ALS ACC3 NIET IS VEREIST, WORDEN
VERMELD IN UITVOERINGSBESLUIT C(2015)8005 VAN DE COMMISSIE
6- Fiii
VALIDERINGSACTIVITEITEN VAN DERDE LANDEN EN ANDERE LANDEN EN TERRITORIA WAAROP,
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 355 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE,
TITEL VI VAN DEEL DRIE VAN DAT VERDRAG NIET VAN TOEPASSING IS EN DIE ALS GELIJKWAARDIG AAN
DE EU-LUCHTVAARTBEVEILIGINGSVALIDERING WORDEN ERKEND
Nog geen bepalingen vastgesteld.”.

L 334/10

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

22.12.2015

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2427 VAN DE COMMISSIE
van 21 december 2015
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 (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere
bepalingen 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 Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening 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, 21 december 2015.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

IL

236,2

MA

99,6

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

113,3

ZZ

149,7

EG

174,9

MA

82,9

TR

145,3

ZZ

134,4

MA

46,3

TR

146,0

ZZ

96,2

EG

57,7

MA

66,1

TR

55,6

ZA

74,1

ZZ

63,4

MA

80,8

ZZ

80,8

IL

110,0

TR

87,3

ZZ

98,7

TR

92,6

ZZ

92,6

CA

153,6

CL

85,4

US

172,3

ZA

141,1

ZZ

138,1

CN

59,9

TR

122,3

ZZ

91,1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse
handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012,
blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2428 VAN DE RAAD
van 10 december 2015
tot wijziging van Beschikking 2009/791/EG en Uitvoeringsbesluit 2009/1013/EU waarbij
respectievelijk Duitsland en Oostenrijk worden gemachtigd een maatregel te blijven toepassen
die afwijkt van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 291, lid 2,
Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name artikel 395, lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij respectievelijk Beschikking 2009/791/EG van de Raad (2) en Uitvoeringsbesluit 2009/1013/EU van de Raad (3)
is zowel aan Duitsland als aan Oostenrijk een derogatiemaatregel verleend. De toepassing van de derogatie
maatregel is bij Uitvoeringsbesluit 2012/705/EU van de Raad (4) tot en met 31 december 2015 verlengd.

(2)

De derogatiemaatregel wijkt af van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het recht
op aftrek van een belastingplichtige ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op goederen en
diensten die hij ten behoeve van zijn belaste activiteiten heeft ontvangen. De derogatiemaatregel strekt ertoe de
btw volledig van het recht op aftrek uit te sluiten wat betreft goederen en diensten die door de belastingplichtige
voor meer dan 90 % voor zijn persoonlijk gebruik of voor dat van zijn werknemers, dan wel in het algemeen,
voor andere dan bedrijfsdoeleinden worden gebruikt.

(3)

Om rekening te houden met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, volgens welke de
voorbelasting over de door een belastingplichtige gemaakte kosten niet in mindering kan worden gebracht
wanneer deze belasting betrekking heeft op activiteiten die wegens de niet-economische aard ervan buiten de
werkingssfeer van Richtlijn 2006/112/EG vallen, is het passend te verduidelijken dat de derogatiemaatregel ook
van toepassing is op goederen en diensten die voor activiteiten van niet-economische aard worden gebruikt.

(4)

De derogatiemaatregel strekt ertoe de heffing en de inning van de btw te vereenvoudigen. Er is geen noemens
waardig effect op de in het stadium van het eindverbruik verschuldigde belasting.

(5)

Bij brieven, ingekomen bij de Commissie op 16 maart 2015 en 19 maart 2015, hebben respectievelijk Duitsland
en Oostenrijk verzocht de derogatiemaatregel te mogen blijven toepassen.

(6)

Overeenkomstig artikel 395, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2006/112/EG heeft de Commissie de overige
lidstaten bij brieven van 15 september 2015 van het verzoek van Oostenrijk en Duitsland in kennis gesteld. Bij
brieven van 17 september 2015 heeft de Commissie Oostenrijk en Duitsland meegedeeld dat zij over alle
gegevens beschikte die zij voor de beoordeling van het verzoek nodig achtte.

(1) PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.
(2) Beschikking 2009/791/EG van de Raad van 20 oktober 2009 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd een maatregel toe
te passen die afwijkt van artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde (PB L 283 van 30.10.2009, blz. 55).
(3) Uitvoeringsbesluit 2009/1013/EU van de Raad van 22 december 2009 waarbij de Republiek Oostenrijk wordt gemachtigd een
maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde (PB L 348 van 29.12.2009, blz. 21).
(4) Uitvoeringsbesluit 2012/705/EU van de Raad van 13 november 2012 tot wijziging van Beschikking 2009/791/EG en Uitvoeringsbesluit
2009/1013/EU waarbij respectievelijk Duitsland en Oostenrijk worden gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van de
artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde (PB L 319 van 16.11.2012, blz. 8).
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(7)

Volgens de door Oostenrijk en Duitsland verstrekte informatie zijn de juridische en feitelijke omstandigheden die
de rechtvaardiging vormden voor de huidige toepassing van de derogatiemaatregel, ongewijzigd en nog steeds
relevant. Oostenrijk en Duitsland moeten daarom worden gemachtigd deze derogatiemaatregel te blijven
toepassen gedurende een nieuwe periode, die echter in de tijd wordt beperkt tot en met 31 december 2018,
zodat een evaluatie kan worden verricht van de noodzaak en de doeltreffendheid van de derogatiemaatregel
evenals van de opsplitsing tussen gebruik voor bedrijfsdoeleinden en gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden,
die de grondslag voor de derogatie vormt.

(8)

Indien Oostenrijk of Duitsland een verdere verlenging na 2018 nodig zou achten, moet de betrokken lidstaat
uiterlijk op 31 maart 2018 een verslag bij de Commissie indienen over de toepassing van de derogatiemaatregel
met daarin ook een evaluatie van het voor de opsplitsing gehanteerde percentage, samen met het verzoek om
verlenging, zodat er voldoende tijd blijft voor de Commissie om het verzoek te bestuderen.

(9)

De derogatiemaatregelen zullen geen noemenswaardige invloed hebben op de totale belastingopbrengst in het
stadium van het eindverbruik en geen negatieve gevolgen voor de eigen middelen van de Unie uit de btw.

(10)

Beschikking 2009/791/EG en Uitvoeringsbesluit 2009/1013/EU moeten derhalve dienovereenkomstig worden
gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De artikelen 1 en 2 van Beschikking 2009/791/EG worden vervangen door:
„Artikel 1
In afwijking van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG wordt Duitsland gemachtigd de belasting
over de toegevoegde waarde (btw) op goederen en diensten volledig van het recht op aftrek uit te sluiten, wanneer
deze goederen en diensten voor meer dan 90 % voor de privédoeleinden van een belastingplichtige of diens
werknemers of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden of niet-economische activiteiten worden
gebruikt.
Artikel 2
Deze beschikking vervalt op 31 december 2018.
Een verzoek om verlenging van de in deze beschikking vervatte derogatiemaatregel wordt uiterlijk op 31 maart
2018 bij de Commissie ingediend.
Bij een dergelijk verzoek wordt een verslag over de toepassing van deze maatregel gevoegd, dat ook een evaluatie
omvat van de op basis van deze beschikking gehanteerde procentuele opsplitsing ter zake van het recht op aftrek
van de btw.”.

Artikel 2
De artikelen 1 en 2 van Uitvoeringsbesluit 2009/1013/EU worden vervangen door:
„Artikel 1
In afwijking van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG wordt Oostenrijk gemachtigd de belasting
over de toegevoegde waarde (btw) op goederen en diensten volledig van het recht op aftrek uit te sluiten, wanneer
deze goederen en diensten voor meer dan 90 % voor de privédoeleinden van een belastingplichtige of diens
werknemers of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden of niet-economische activiteiten worden
gebruikt.
Artikel 2
Dit besluit vervalt op 31 december 2018.
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Een verzoek om verlenging van de in dit besluit vervatte derogatiemaatregel wordt uiterlijk op 31 maart 2018 bij de
Commissie ingediend.
Bij een dergelijk verzoek wordt een verslag over de toepassing van deze maatregel gevoegd, dat ook een evaluatie
omvat van de op basis van dit besluit gehanteerde procentuele opsplitsing ter zake van het recht op aftrek van de
btw.”.
Artikel 3
Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 4
Dit besluit is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 10 december 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
F. BAUSCH
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2429 VAN DE RAAD
van 10 december 2015
waarbij Letland wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt van artikel 26,
lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 291, lid 2,
Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name artikel 395, lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij brieven, ingekomen bij de Commissie op 8 april 2015 en 30 juli 2015, heeft Letland verzocht om machtiging
om, met enkele wijzigingen, een maatregel die afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168
en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG, te blijven toepassen teneinde het recht op aftrek ter zake van de belasting
over de toegevoegde waarde (btw) op uitgaven voor bepaalde personenauto's die niet uitsluitend voor bedrijfsdoel
einden worden gebruikt, te mogen beperken.

(2)

Overeenkomstig artikel 395, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2006/112/EG heeft de Commissie de overige
lidstaten bij brieven van 21 en 24 augustus 2015 van het verzoek van Letland in kennis gesteld. Bij brief van
24 augustus 2015 heeft de Commissie Letland meegedeeld dat zij over alle gegevens beschikte die zij nodig achtte
voor de beoordeling van het verzoek.

(3)

Krachtens de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG is een belastingplichtige gerechtigd de btw af
te trekken ter zake van de goederen en diensten die hij ten behoeve van zijn belaste activiteiten heeft ontvangen.
Krachtens artikel 26, lid 1, onder a), van die richtlijn zijn belastingplichtigen btw verschuldigd wanneer een tot
het bedrijf behorend goed voor andere dan bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.

(4)

Bij Uitvoeringsbesluit 2013/191/EU van de Raad (2) is Letland op grond van artikel 395, lid 1, van Richtlijn
2006/112/EG gemachtigd om een derogatiemaatregel in te stellen waarbij het recht op aftrek van de voorbe
lasting ter zake van de aankoop, leasing, intracommunautaire verwerving en invoer van bepaalde personenauto's
alsook ter zake van met die voertuigen samenhangende uitgaven, met inbegrip van de aankoop van brandstof, tot
80 % wordt beperkt, wanneer die personenauto's niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. Dat
uitvoeringsbesluit verstrijkt op 31 december 2015.

(5)

Op grond van artikel 6 van Uitvoeringsbesluit 2013/191/EU heeft Letland ook een verslag ingediend met daarin
ook een evaluatie van het percentage van de beperking van het recht op aftrek. Die evaluatie geeft aan dat,
gebaseerd op statistische gegevens over een bijzondere belasting op lichte voertuigen in eigendom of bezit van
commerciële ondernemingen die voor particuliere en zakelijke activiteiten worden gebruikt, het aftrekpercentage
van 80 % moet worden beperkt tot 50 %.

(6)

De beperking van het recht op aftrek uit hoofde van deze maatregel geldt voor de btw die is betaald op de
aankoop, leasing, intracommunautaire verwerving en invoer van bepaalde personenauto's alsook op de daarmee
samenhangende uitgaven, met inbegrip van de aankoop van brandstof.

(7)

Deze maatregel geldt uitsluitend voor personenauto's met een toegestaan maximumgewicht van ten hoogste
3 500 kg en niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurdersplaats niet meegerekend. Personenauto's met een
gewicht van meer dan 3 500 kg of meer dan acht zitplaatsen, de bestuurdersplaats niet meegerekend, worden
nauwelijks voor niet-zakelijke doeleinden gebruikt vanwege de aard van het voertuig of het soort bedrijvigheid
waarvoor het wordt gebruikt. Er wordt ook een gedetailleerde lijst opgesteld van specifieke personenauto's die
van de machtiging zijn uitgesloten op basis van hun bijzondere gebruik.

(1) PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.
(2) Uitvoeringsbesluit 2013/191/EU van de Raad van 22 april 2013 waarbij Letland wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te
passen die afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschap
pelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 113 van 25.4.2013, blz. 11).
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(8)

Letland moet derhalve worden gemachtigd de derogatiemaatregel gedurende een beperkte periode toe te passen,
namelijk tot en met 31 december 2018.

(9)

Indien Letland een verdere verlenging van de derogatiemaatregel na 2018 noodzakelijk acht, moet het uiterlijk op
31 maart 2018 een verslag bij de Commissie indienen, met daarin een evaluatie van het toepasselijke percentage,
samen met het verzoek om verlenging.

(10)

De derogatie zal geen noemenswaardige invloed hebben op de totale belastingopbrengst in het stadium van het
eindverbruik en geen negatieve gevolgen hebben voor de eigen middelen van de Unie uit de btw,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
In afwijking van de artikelen 168 en 168 bis van Richtlijn 2006/112/EG wordt Letland gemachtigd om het recht op
aftrek van de btw ter zake van uitgaven voor personenauto's die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden
gebruikt, tot 50 % te beperken.

Artikel 2
In afwijking van artikel 26, lid 1, onder a), van Richtlijn 2006/112/EG merkt Letland het privégebruik van een tot het
bedrijf van een belastingplichtige behorende personenauto niet aan als een dienst onder bezwarende titel, wanneer het
recht op aftrek voor dit voertuig krachtens artikel 1 van dit besluit is beperkt.

Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde uitgaven omvatten de aankoop, leasing, intracommunautaire verwerving en invoer van
dergelijke voertuigen alsook de uitgaven in verband met onderhoud, reparatie en brandstof voor deze voertuigen.

Artikel 4
Dit besluit geldt uitsluitend voor personenauto's met een toegestaan maximumgewicht van ten hoogste 3 500 kg en niet
meer dan acht zitplaatsen, de bestuurdersplaats niet meegerekend.

Artikel 5
De artikelen 1 en 2 zijn niet van toepassing op de volgende categorieën personenauto's:
a) voertuigen die zijn aangekocht met het oog op wederverkoop, verhuur of leasing;
b) voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van personen tegen vergoeding, met inbegrip van taxidiensten;
c) voertuigen die worden gebruikt voor het goederenvervoer;
d) voertuigen die worden gebruikt voor het geven van rijlessen;
e) voertuigen die worden gebruikt voor bewakingsdiensten;
f) voertuigen die worden gebruikt als hulpverleningsvoertuig;
g) voertuigen die worden gebruikt als demonstratievoertuig in de autoverkoop.
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Artikel 6
1.

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Het vervalt op 31 december 2018.

2.
Een verzoek om verlenging van de bij dit besluit verleende machtiging wordt uiterlijk op 31 maart 2018 bij de
Commissie ingediend. Een dergelijk verzoek gaat vergezeld van een verslag met daarin ook een evaluatie van het in
artikel 1 vastgestelde percentage.
Artikel 7
Dit besluit is gericht tot de Republiek Letland.

Gedaan te Brussel, 10 december 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
F. BAUSCH
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BESLUIT (GBVB) 2015/2430 VAN DE RAAD
van 21 december 2015
inzake de actualisering 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 (GBVB) 2015/1334
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 27 december 2001 Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 31 juli 2015 Besluit (GBVB) 2015/1334 (2) inzake de actualisering 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 geëvalueerd 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 de personen, groepen
en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing
zijn.

(5)

De Raad heeft zich ervan vergewist dat bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 1, lid 4, van Gemeenschap
pelijk Standpunt 2001/931/GBVB ten aanzien van alle personen, groepen en entiteiten op de lijst hebben
besloten dat zij betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeen
schappelijk standpunt 2001/931/GBVB. De Raad heeft tevens bepaald dat de personen, groepen en entiteiten
waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn,
onderworpen moeten blijven aan de daarin vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.

(6)

De lijst moet dienovereenkomstig worden gewijzigd en Besluit (GBVB) 2015/1334 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 (GBVB) 2015/1334 wordt ingetrokken.
(1) Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke
maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93).
(2) Besluit (GBVB) 2015/1334 van de Raad van 31 juli 2015 inzake de actualisering 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 (GBVB) 2015/521 (PB L 206 van 1.8.2015, blz. 61).
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Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 december 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
J. ASSELBORN
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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 onderdaan.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), geboren op 6 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 Solaimani,
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.

Babbar Khalsa.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Militaire vleugel van Hizballah (alias „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).

10. Hizbul Mujahideen — (HM).
11. Hofstadgroep.
12. International Sikh Youth Federation — ISYF (Internationale federatie van sikh-jongeren).
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13. Khalistan Zindabad Force — „KZF”.
14. Koerdische Arbeiderspartij — (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL).
15. Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam — (LTTE).
16. Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger).
17. Palestina Islamic Jihad — (PIJ) (Palestijnse Islamitische Jihad).
18. Popular Front for the Liberation of Palestina — (PFLP) (Volksfront voor de bevrijding van Palestina).
19. Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command (alias PFLP-General Command, PFLP-GC)
(Volksfront voor de bevrijding van Palestina — Algemeen Commando).
20. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia — Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — (FARC) (Revolu
tionaire Strijdkrachten van Colombia).
21. Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi — (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionair Links); alias Dev Sol)
(Revolutionair Volksbevrijdingsleger/front/partij).
22. Sendero Luminoso — (SL) (Lichtend Pad).
23. Teyrbazen Azadiya Kurdistan — (TAK) (alias Kurdistan Freedom Falcons (Koerdische Vrijheidsvalken); alias
Kurdistan Freedom Hawks (Koerdische Vrijheidshaviken).
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BESLUIT (GBVB) 2015/2431 VAN DE RAAD
van 21 december 2015
tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar
aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Europese Raad heeft op 19 maart 2015 besloten dat de nodige maatregelen zouden worden genomen om een
duidelijk verband te leggen tussen de duur van de in Besluit 2014/512/GBVB vervatte beperkende maatregelen en
de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk.

(3)

De akkoorden van Minsk zullen niet volledig zijn uitgevoerd op 31 december 2015. Derhalve moet Besluit
2014/512/GBVB met nog eens zes maanden worden verlengd om de Raad in staat te stellen de uitvoering van
die akkoorden verder te beoordelen.

(4)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 9, lid 1, eerste alinea, van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad wordt vervangen door:
„Dit besluit is van toepassing tot en met 31 juli 2016.”.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 december 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
J. ASSELBORN

(1) Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de
situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).
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BESLUIT (EU) 2015/2432 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2015
inzake de door Duitsland verleende staatssteun voor melkkwaliteitstests in het kader van de wet
melk en vetten — SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN))
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 6295)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 108, lid 2, eerste alinea,
Na de belanghebbenden overeenkomstig het genoemde artikel te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken (1),
Overwegende hetgeen volgt:

1. DE PROCEDURE
(1)

Bij brieven van 28 november 2011 en 27 februari 2012 heeft de Europese Commissie (hierna „de Commissie”)
Duitsland verzocht om aanvullende informatie met betrekking tot jaarverslag 2010 over staatssteun in de
landbouwsector, dat Duitsland overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de
Raad (2) (hierna: „Verordening (EG) nr. 659/1999”) heeft ingediend. Duitsland heeft de vragen van de Commissie
beantwoord bij brieven van 16 januari 2012 en 27 april 2012. Uit de antwoorden van Duitsland blijkt dat
Duitsland financiële steun aan de Duitse melksector heeft verleend op grond van de wet van 1952 over de handel
in melk, melkproducten en vetten („Milch- und Fettgesetz” — „wet melk en vetten” of „WMV”).

(2)

Bij brief van 2 oktober 2012 heeft de Commissie aan Duitsland meegedeeld dat de betrokken maatregelen als
niet-aangemelde steun zijn geregistreerd onder nummer SA.35484 (2012/NN). Duitsland heeft aanvullende
informatie verstrekt bij brieven van 16 november 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 en 19 februari, 21 maart, 8 april,
28 mei, 10 en 25 juni en 2 juli 2013.

(3)

Bij brief van 17 juli 2013 (C(2013) 4457 final) heeft de Commissie Duitsland in kennis gesteld van haar besluit
om ten aanzien van bepaalde submaatregelen die in het kader van de WMV zijn ingevoerd, de in artikel 108,
lid 2, VWEU (3) bedoelde procedure in te leiden (hierna „het inleidingsbesluit”). In hetzelfde schrijven heeft de
Commissie vastgesteld dat andere submaatregelen hetzij voor de periode van 28 november 2001 tot en met
31 december 2006, voor de periode met ingang van 1 januari 2007 of voor beide tijdvakken verenigbaar zijn
met de interne markt, hetzij geen staatssteun vormen in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, hetzij niet onder
het toepassingsgebied van de staatssteunvoorschriften vallen (hierna „positief besluit” genoemd).

(4)

De Commissie heeft vastgesteld dat de onder het onderhavige besluit vallende steun voor melkkwaliteitstests die
in Baden-Württemberg en Beieren zijn verricht, voor de periode van 28 november 2001 tot en met 31 december
2006 verenigbaar is met de interne markt.

(5)

Daarentegen betwijfelt de Commissie of de melkkwaliteitstests die in de periode met ingang van 1 januari 2007
zijn verricht, eveneens verenigbaar zijn met de interne markt, hoewel het om dezelfde tests gaat.

(6)

Het onderhavige besluit heeft uitsluitend betrekking op de melkkwaliteitstests die in de periode met ingang van
1 januari 2007 zijn verricht.

(1) PB C 7 van 10.1.2014, blz. 8.
(2) Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van
artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1).
(3) Met ingang van 1 december 2009 zijn de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag respectievelijk artikel 107 en artikel 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) geworden. De bepalingen in beide verdragen zijn inhoudelijk identiek. In het kader
van dit besluit moeten verwijzingen naar de artikelen 107 en 108 VWEU waar nodig worden begrepen als verwijzingen naar de
artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag.
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(7)

Duitsland heeft bij brief van 20 september 2013 zijn opmerkingen over het inleidingsbesluit ingediend.

(8)

Het inleidingsbesluit is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (4). De Commissie heeft de andere
belanghebbenden uitgenodigd hun opmerkingen binnen een maand na deze bekendmaking te maken.

(9)

De Commissie heeft in totaal 19 opmerkingen van belanghebbenden ontvangen. Een van hen heeft de Commissie
onder opgave van gegronde redenen verzocht zijn identiteit niet bekend te maken. 7 van de 19 opmerkingen —
waaronder niet die van de hiervoor bedoelde belanghebbende — gingen over de hier bedoelde maatregelen op
het gebied van melkkwaliteitstests.

(10)

De door de Commissie ontvangen opmerkingen zijn bij brieven van 27 februari, 3 maart en 3 oktober 2014 aan
Duitsland toegezonden, zonder vermelding van de identiteit van de hierboven bedoelde belanghebbende.

(11)

Duitsland heeft zich aanvankelijk niet uitgesproken over de opmerkingen die de belanghebbenden in
februari 2014 hadden ingediend. In het licht van een aanvullende opmerking van 8 juli 2014 heeft Duitsland
later toch een standpunt ingenomen, en wel bij schrijven van 3 december 2014.

2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN
(12)

Hieronder volgt een beschrijving van de financiële steun voor in Baden-Württemberg en Beieren uitgevoerde
melkkwaliteitstests (in het inleidingsbesluit aangemerkt als respectievelijk submaatregel BW 1 en BY 1). De
Commissie betwijfelt of deze maatregelen voor de periode met ingang van 1 januari 2007 verenigbaar zijn met
de interne markt.

Redenen voor de inleiding van de procedure van artikel 108, lid 2, VWEU door de Commissie
(13)

De WMV is een Bondswet, die in 1952 in werking is getreden en sindsdien meermaals is gewijzigd — voor het
laatst op 31 oktober 2006. De wet bevat het rechtskader voor de onderhavige steunmaatregelen en is voor
onbeperkte duur geldig.

(14)

Duitsland heeft meegedeeld dat de in Beieren verrichte melkkwaliteitstests niet alleen met de melkheffing, maar
ook uit de algemene begroting van de deelstaat worden gefinancierd.

(15)

Op grond van artikel 22, lid 1, WMV kunnen de Duitse deelstaten de melkbedrijven een melkheffing opleggen op
basis van de geleverde hoeveelheden melk. De door de deelstaten opgelegde heffingen bedragen tot 0,0015 EUR
per kg melk.

(16)

Duitsland heeft bepaald dat de in de deelstaten opgelegde melkheffing niet van toepassing is op ingevoerde
producten. De melkheffing kan daarentegen wel worden opgelegd voor producten die voor export bestemd zijn.

(17)

Krachtens artikel 22, lid 2, WMV mogen de opbrengsten uit de melkheffing uitsluitend worden gebruikt voor:
1. het verbeteren en behouden van de kwaliteit op grond van bepaalde uitvoeringsvoorschriften;
2. het verbeteren van de hygiëne bij de productie, de levering, de be- en verwerking en de afzet van melk en
melkproducten;
3. melkkwaliteitstests;
4. bedrijfsadvisering betreffende kwesties die de zuivelsector aanbelangen, en permanente opleiding aan
nieuwkomers in de sector;
5. publiciteit om consumptie van melk en melkproducten te verhogen;
6. het uitvoeren van taken die voortvloeien uit de WMV.

(4) Zie voetnoot 1. Voordien was aan Duitsland bij brief van 9 december 2013 een rectificatie toegezonden.
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Krachtens artikel 22, lid 2a, WMV kunnen de in lid 1 bedoelde middelen in afwijking van lid 2 ook worden
gebruikt voor:
1. het verlagen van structuurgebonden hogere ophaalkosten bij de levering van melk en room van de producent
aan het melkbedrijf;
2. het verlagen van hogere transportkosten bij de levering van melk tussen melkbedrijven, voor zover de levering
noodzakelijk is om de consumptiemelkvoorziening in het afzetgebied van de beleverde melkbedrijven te
verzekeren, en
3. het bevorderen van de kwaliteit bij de centrale afzet van melkproducten.

(19)

Krachtens artikel 22, lid 4, WMV kunnen bijdragen en vergoedingen die melkbedrijven of groeperingen daarvan
voor de in lid 2 vermelde doelstellingen aan zuivelinrichtingen betalen, volledig of gedeeltelijk worden
terugbetaald uit de opbrengsten van de melkheffing.

(20)

Baden-Württemberg en Beieren verlenen financiële steun voor tests op het gebied van melkkwaliteit (in het
inleidingsbesluit aangemerkt als submaatregelen BW 1 en BY 1). De totale beschikbare middelen (voor beide
deelstaten samen — in het geval van Beieren inclusief middelen uit de algemene begroting) bedroegen jaarlijks ca.
9 miljoen EUR.

(21)

Krachtens artikel 10 WMV in samenhang met artikel 1, lid 1, van de verordening inzake kwaliteitscon
trole en betaling voor leveringsmelk van 9 juli 1980 (Verordnung über die Güteprüfung und Bezahlung der
Anlieferungsmilch (5) — melkkwaliteitsverordening of MKV) moeten afnemers van melk met het oog op de
kwaliteitsbeoordeling alle leveringsmelk testen of laten testen op:
— vetgehalte,
— eiwitgehalte,
— bacteriologische kwaliteit (kiemgetal),
— gehalte aan somatische cellen, en
— vriespunt.

(22)

De in artikel 1, lid 1, MKV vermelde tests zijn verplicht voor melk die wordt afgenomen door melkbedrijven in
Duitsland (in de wet Abnehmer von Milch (melkafnemers) genoemd).

(23)

Buiten Baden-Württemberg en Beieren is er geen enkele deelstaat die financiële steun voor melkkwaliteitstests
verleent — dus ook niet de deelstaten die geen melkheffing opleggen.

(24)

De toepassing van de submaatregelen BW 1 en BY 1 is gebaseerd op volgende rechtsgrondslagen:
— artikel 22, lid 2, punt 1, Milch- und Fettgesetz (wet melk en vetten of WMV);
— Milch-Güteverordnung van 9 juli 1980 (melkkwaliteitsverordening of MKV);
— Verordnung zur Durchführung der Milch-Güteverordnung van 18 mei 2004 (toepassingsverordening van de
MKV) (6);
— Bekanntmachung zur Zulassung des Milchprüfrings Baden-Württemberg e.V. i.d.F. van 21 juli 2004 (bekendmaking
van de erkenning van het melkonderzoekscentrum van Baden-Württemberg) (7);
— artikelen 23 en 44 van Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (financieel reglement van BadenWürttemberg);
— (Beieren) Verordnung über eine Umlage für Milch (BayMilchUmlV) (8) van 17 oktober 2007 (verordening inzake
een melkheffing);

(5)
(6)
(7)
(8)

Bundesgesetzblatt (BGBl.) I blz. 878, 1081, laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 17 december 2010 (BGBl. I blz. 2132).
Gesetzblatt (GBl.) nr. 8 blz. 350.
Staatsanzeiger nr. 30 van 2 augustus 2004.
Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) 2007, blz. 727, laatstelijk gewijzigd bij verordening van 29 november 2012.
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— Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen van 18 mei 2004 (verordening over de
melkheffing) (Baden-Württemberg) (9), ingetrokken bij Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz zur Aufhebung der Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen van
14 februari 2013 (verordening tot intrekking van de verordening over de melkheffing);
— artikelen 23 en 44 van Haushaltsordnung des Freistaates Bayern (financieel reglement van Beieren).
(25)

Duitsland heeft reeds tijdens het vooronderzoek te kennen gegeven dat deze maatregelen om de onderstaande
redenen niet als steun dienen te worden beschouwd.

(26)

De betalingen dienen ter vergoeding van noodzakelijke kosten die de melkonderzoekscentra (Milchprüfringe) voor
het uitvoeren van overheidstaken moeten maken. De tests moeten de productveiligheid waarborgen, zowel om de
gezondheid van de consument te beschermen als om de bevolking van kwalitatief hoogwaardige producten te
voorzien.

(27)

Van bijzonder belang is dat aanvullende tests op de rauwe melk worden uitgevoerd die duidelijk verder gaan dan
wat de MKV voorschrijft. Hierdoor kunnen de Milchprüfringe een monitoringsysteem toepassen dat het mogelijk
maakt om bij twijfel gericht na te gaan of de leveringsmelk remstoffen bevat en in dat geval eventueel een sanctie
op te leggen. De Commissie merkt hierbij op dat de financiële steunverlening voor deze extra tests in een
afzonderlijk besluit zal worden behandeld.

(28)

Nadat de Commissie bij schrijven van 2 oktober 2012 alle onder de WMV vallende maatregelen als nietaangemelde steun had geregistreerd, spraken Baden-Württemberg en Beieren samen af om de kostenvergoeding
voor de van overheidswege opgelegde melkkwaliteitstests — die tot dan met de opbrengsten uit de melkheffing
werden ondersteund — op te schorten. De melksector werd verondersteld vanaf dan de Milchprüfringe
rechtstreeks voor de kosten te vergoeden. Aangezien de financiële middelen van de melkheffing in BadenWürttemberg voor het grootste deel (ca. 80 %) naar de van overheidswege opgelegde tests van de leveringsmelk
vloeiden, heeft de deelstaat besloten om het beheer te vereenvoudigen en de administratieve rompslomp te
beperken door met ingang van 1 januari 2013 volledig van inning van de melkheffing af te zien. Beieren
daarentegen koos ervoor het wegvallen van de kostenvergoeding te compenseren door het heffingspercentage te
verlagen.
Opmerkingen van Duitsland van 20 september 2013

(29)

De opmerkingen van Duitsland over de submaatregelen BY 1 en BW 1 zijn in samenspraak tussen de twee
betrokken deelstaten tot stand gekomen en worden hieronder uiteengezet.

(30)

De financiering van de kosten voor de routinecontroles van de melkkwaliteit is ook na de periode 2001-2006
rechtmatig. Bij het uitvoeren van controles door Milchprüfring Bayern e.V. (MPBY) en Milchprüfring BadenWürttemberg e.V. (MPBW) is geen sprake van steunverlening, aangezien dit geen begunstiging van de melksector in
de zin van artikel 107, lid 1, VWEU inhoudt. Zelfs als het om steun zou gaan (wat Duitsland ontkent), zou deze
als bestaande steun moeten worden beschouwd. Hoe dan ook zijn de maatregelen BY 1/BW 1 verenigbaar met de
interne markt. Beieren heeft de heffingsfinanciering weliswaar voorlopig stopgezet, maar dit was uitsluitend om
redenen van rechtszekerheid. Baden-Württemberg heeft met ingang van 31 december 2012 zowel de heffingsfi
nanciering als de heffingsinning opgeschort, maar dit was uitsluitend om redenen van rechtszekerheid, in
combinatie met de specifieke situatie in deze deelstaat.

(31)

Met de maatregelen BY 1/BW 1 is geen steun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU gemoeid, aangezien de
controles van MPBY en MPBW de melkbedrijven niet hebben begunstigd. Meer bepaald hebben de maatregelen
niet geleid tot een verlaging van kosten die deze bedrijven normaliter moeten dragen. Het zou onjuist zijn om
kosten voor de naleving van nationale wettelijke verplichtingen te beschouwen als normale bedrijfskosten, die de
betrokken ondernemingen, in dit geval de melkbedrijven, normaliter zelf moeten dragen.

(32)

Welke kosten een onderneming „normaliter” moet dragen, vloeit voort uit de normen die in nationaal recht zijn
vastgelegd (bijkomende toetsing). Daaruit volgt de vraag welke lasten een onderneming krachtens nationaal recht
„normaliter” moet dragen. Volgens het Hof van Justitie is er bij een belastingregeling geen sprake van staatssteun
rechtelijk relevante (selectieve) begunstiging wanneer in verschillende regio's van een lidstaat uiteenlopende
belastingregelingen van kracht zijn. Het referentiekader voor belastingregelingen moet niet noodzakelijk met het
grondgebied van de betrokken lidstaat samenvallen, met als gevolg dat een maatregel op grond waarvan slechts
voor een gedeelte van het nationale grondgebied een voordeel wordt toegekend, niet louter daarom al een
selectieve maatregel in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU is (10).

(9) Gesetzblatt (GBl.) blz. 350.
(10) Arrest van het Hof van Justitie van 6 september 2006, Portugal/Commissie, C‑88/03, EU:C:2006:511, punt 56 e.v.
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(33)

Naar analogie hiermee moet voor de financiering van de melkkwaliteitscontroles hetzelfde gelden. Vanwege de
federaal verdeelde bevoegdheden is de „normale belasting” in Duitsland het resultaat van een samenspel van
Bonds- en deelstaatrecht. Vanuit dit perspectief zijn de kosten van de melkcontrole geen normale bedrijfskosten
voor de melkbedrijven.

(34)

In het Bondsrecht is niet vastgesteld dat de melkbedrijven de kosten van de kwaliteitstest op zich moeten nemen.
De financiering van de kosten wordt noch in de WMV, noch in de MKV geregeld. In artikel 1, lid 1, MKV is
bepaald dat de melkafnemers alle leveringsmelk overeenkomstig artikel 2, leden 1 tot en met 8, moeten testen of
laten testen met het oog op de kwaliteitsbeoordeling.

(35)

Uit artikel 2, lid 8, MKV blijkt enkel dat de tests in feite niet door de melkbedrijven, maar door erkende
onderzoekscentra worden uitgevoerd (in de bewoordingen van het betrokken artikel: de tests mogen slechts
worden uitgevoerd door een onderzoekscentrum dat is erkend door een conform het deelstaatrecht bevoegde
instantie. De conform het deelstaatrecht bevoegde instantie kan toelaten dat de tests door de afnemer zelf worden
uitgevoerd).

(36)

In het Bondsrecht (WMV en MKV) is dus alleen vastgesteld dat voor de melkafnemers een testverplichting geldt.
De bevoegdheid voor de praktische uitvoering van de melkcontrole (in het bijzonder de financiering) ligt
bijgevolg overeenkomstig artikel 10, lid 2, WMV bij de deelstaten.

(37)

Of de test door een onderzoekscentrum dan wel door een afnemer worden verricht, wordt dus bepaald bij
deelstaatrecht. Diezelfde deelstaat kan bepalen wie de kosten op zich moet nemen (afnemer of onderzoeks
centrum). Bijgevolg zijn in Duitsland dienaangaande verschillende bepalingen van kracht. Deze bepalingen
vormen het referentiekader voor de vraag welke kosten een onderneming „normaliter”, in de zin van de
hierboven bedoelde rechtspraak, moet dragen.

(38)

In Beieren is MPBY, als enig erkend onderzoekscentrum, belast met de melkcontrole. MPBY voert als neutrale
onderzoeksorganisatie overheidstaken uit en wordt daarom permanent door de overheid gecontroleerd. De kosten
die de Milchprüfring uit hoofde van die taken maakt, worden gedeeltelijk uit de heffingsopbrengsten als bedoeld in
artikel 22 WMV, en gedeeltelijk — zoals Duitsland heeft meegedeeld — uit de algemene begroting gefinancierd.
Aangezien de deelstaten bevoegd zijn om voor hun eigen grondgebied te regelen wie de kosten moet dragen,
houdt het geen begunstiging van bepaalde ondernemingen in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU in wanneer de
kwaliteitstests in een deelstaat volledig of gedeeltelijk met de melkheffing worden gefinancierd. Het Bondsrecht is
niet het ter zake relevante referentiekader om te bepalen wie de kosten moet dragen. Daarom is het niet bepalend
dat afgezien van Baden-Württemberg en Beieren geen enkele andere deelstaat voorziet in een dergelijke (gedeel
telijke) financiering uit de heffing.

(39)

In Baden-Württemberg en Beieren moeten alle ondernemingen in gelijke mate de kosten dragen. Bijgevolg kan
geen gewag worden gemaakt van (selectieve) begunstiging.

(40)

Dat geen sprake is van staatssteunrechtelijk relevante begunstiging van de melkbedrijven, blijkt ook uit het
volgende. Er kan niet worden gesteld dat de melkbedrijven minder kosten moeten dragen dan zij normaliter
moeten doen. Integendeel, deze bedrijven moeten net een hogere bijdrage in het kader van de melkheffing
betalen. Slechts een deel van de heffing is bestemd voor de financiering van de melkcontroles. Toen de
financiering van de melkcontroles uit de heffingsopbrengsten — in het licht van de procedure van de
Commissie — werd opgeschort, is ook het heffingspercentage verlaagd. De vergoedingen die de melkbedrijven
voor de kwaliteitscontroles verschuldigd zijn, zijn daarentegen de hoogte in gegaan, ter compensatie van de lagere
financiering uit de heffingsopbrengsten. Volgens het Hof van Justitie is er geen sprake van begunstiging als een
bijdrage overeenstemt met de feitelijke economische kosten van de in ruil geleverde prestatie (11). Bij (parafiscale)
heffingen bestaat een dergelijke koppeling tussen prestatie en tegenprestatie wanneer de heffing voor een concreet
doel wordt opgelegd. Zoals de Commissie heeft vastgesteld (12), bestaat in het onderhavige geval een dergelijk
„bestemmingsverband”. Aangezien in het onderhavige geval de prestatie (heffingsbijdrage) de tegenprestatie (lagere
kosten van de melkcontroles) overstijgt, dient staatssteunrechtelijk relevante begunstiging te worden uitgesloten.

(41)

Duitsland wijst er subsidiair op dat het bij de onderhavige submaatregelen om bestaande steun gaat.

(42)

De financiering van de controles uit de heffingsopbrengsten is gebaseerd op artikel 22, lid 2, punt 1, WMV. De
op grond van artikel 22, lid 2, punt 1, WMV verleende steun is (alleszins) bestaande steun en valt bijgevolg onder
de grandfathering. Eventuele wijzigingen of dienstige maatregelen doen niets af aan het feit dat het hier om
bestaande steun gaat.

(11) Arrest van het Hof van Justitie van 22 mei 2003, Freskot, C‑355/00, EU:C:2003:298, punt 84.
(12) Inleidingsbesluit, punt 265 e.v.
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(43)

Overeenkomstig artikel 1, onder b), i), van Verordening (EG) nr. 659/1999 omvat het begrip „bestaande steun”
alle steun die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag in de respectieve lidstaat bestond, dat wil zeggen steunre
gelingen en individuele steun die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag tot uitvoering zijn gebracht en die na
de inwerkingtreding nog steeds van toepassing zijn. Sinds de vernieuwing van de WMV in 1952 is deze
wetgeving grotendeels ongewijzigd van kracht. De steunregeling is dus duidelijk vóór de betrokken termijn
(1 januari 1958) ingevoerd.

(44)

Bestaande steun valt, wanneer deze wordt gewijzigd, overeenkomstig artikel 108, lid 3, eerste zin, VWEU niet
meer onder de grandfatheringbepalingen en moet worden aangemeld. Van een wijziging in de zin van
artikel 108, lid 3, eerste zin, VWEU is volgens de vigerende rechtspraak en besluitpraktijk alleen sprake als de
steun wezenlijk is veranderd.

(45)

Om als relevant te worden beschouwd, moet de wijziging het „wezenlijke karakter” van de steun betreffen, op
basis van een andere rechtsgrondslag worden verleend of de „draagwijdte van de regeling” veranderen. Aan de
(potentiële) steunregeling is sinds 1958 geen wezenlijke wijziging aangebracht. De grondslag voor de onderhavige
maatregelen — artikel 22, lid 2, WMV — is nauwelijks gewijzigd en punt 1 van dat lid, dat hier van toepassing
is, helemaal niet. De wijziging heeft in feite alleen betrekking op een punt dat in het onderhavige geval niet van
toepassing is, meer bepaald punt 5 van artikel 22, lid 2.

(46)

De wijziging van de voorschriften van de afzonderlijke deelstaten raakt niet aan de draagwijdte, noch aan het
karakter van de onderhavige maatregelen. Veeleer wordt in artikel 22, lid 2, WMV bepaald voor welke doelen de
heffingsopbrengsten overeenkomstig artikel 22, lid 1, WMV kunnen worden aangewend. De wijziging van
individuele procedurevoorschriften heeft alleen uit het oogpunt van de verenigbaarheid met de interne markt
geleid tot een wijziging van de bestaande steun in de zin van artikel 108, lid 3, eerste zin, VWEU. In het geval
van Beieren worden in de verordening inzake een melkheffing (BayMilchUmlV) uitsluitend details, bijv. met
betrekking tot de inning van de heffing, geregeld. Hetzelfde gaat op voor Baden-Württemberg. De kenmerken die
wezenlijk zijn voor de verenigbaarheid van de steun met de interne markt — de herkomst van de middelen
(heffing overeenkomstig artikel 22, lid 1) en de doelen waarvoor deze worden gebruikt (artikel 22, lid 2) — zijn
echter al voldoende duidelijk gespecificeerd in de WMV.

(47)

De toegepaste heffingspercentages zijn in beide deelstaten sinds 1984 gestaag verlaagd. Dalende heffingsper
centages hebben geen invloed op de verenigbaarheid van een steunregeling.

(48)

Dat eventueel incidenteel en slechts tijdelijk een deel van de middelen op basis van de WMV is toegekend (13), is
niet in tegenspraak met de aard van bestaande steun. De steun in kwestie is verleend op basis van de WMV. In
een wet als deze, waarbij een steunregeling wordt vastgesteld, wordt per definitie slechts een abstracte
beschrijving van de individuele steun gegeven. Bovendien moet niet doorlopend worden gebruikgemaakt van een
steunregeling.

(49)

De dienstige maatregelen in de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector voor de
periode 2000-2006 (14) (landbouwrichtsnoeren 2000-2006) en in de communautaire richtsnoeren voor
staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (15) (landbouwrichtsnoeren 2007-2013) zijn niet
van toepassing voor de onderhavige maatregelen, met als gevolg dat deze verder als bestaande steun worden
beschouwd. De dienstige maatregelen moeten precies betrekking hebben op de betrokken steun en moeten
bepalend zijn voor de vraag of deze verenigbaar zijn met de interne markt.

(50)

In de richtsnoeren 2007-2013 wordt de verenigbaarheid van steunverlening voor melkkwaliteitscontroles niet of
alleszins niet concreet genoeg behandeld. Duitsland verwijst in dit verband op de punten 108 en 109 van de
richtsnoeren 2007-2013.

(51)

In de richtsnoeren 2007-2013 en Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie (16) wordt een onderscheid
gemaakt tussen „steunverlening aan de sector dierlijke productie” en „steun ter bevordering van de productie en
de afzet van landbouwproducten”. Punt 108 van de richtsnoeren 2007-2013 heeft uitsluitend betrekking op
steunverlening aan de sector dierlijke productie voor zover deze tot doel heeft „de genetische kwaliteit van de
communautaire dierenbestanden te bevorderen”. „De ervaring leert dat dergelijke steun slechts moet worden
gehandhaafd voor zover hij werkelijk bijdraagt tot de instandhouding en verbetering van de genetische kwaliteit

(13)
(14)
(15)
(16)

Inleidingsbesluit, overweging 147.
PB C 28 van 1.2.2000, blz. 2.
PB C 319 van 27.12.2006, blz. 1.
Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3).
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van dierenbestanden”. De invoering van innovatieve foktechnieken kan worden geacht tot de verwezenlijking van
dat doel bij te dragen, steun voor het houden van fokdieren daarentegen niet. De regeling in punt 109 van de
richtsnoeren 2007-2013 kan alleen zo worden begrepen dat rekening moet worden gehouden met deze kennis
over de instandhouding van de genetische kwaliteit van dierenbestanden (punt 108), aangezien uitsluitend
daarvan sprake is.
(52)

In punt 109 van de richtsnoeren 2007-2013 wordt verwezen naar artikel 16 van Verordening (EG)
nr. 1857/2006 en ook dat heeft betrekking op „steunverlening aan de sector dierlijke productie” en niet op de
hier bedoelde melkkwaliteitscontroles. In artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 wordt
gerefereerd aan controles van de kwaliteit van melk in samenhang met het fokken van dieren. Dit blijkt uit de
context van de vereiste die erop neerkomt dat steun (tot 70 % van de kosten) voor het bepalen van de genetische
kwaliteit of het genetische rendement van dieren is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting. Als deze
uitzondering geldt voor routinematige controles van de melkkwaliteit, dan kan het ook enkel gaan om controles
die in beginsel geschikt zijn om het genetische rendement van de dieren vast te stellen. De uitzondering heeft
uitsluitend betrekking op routinematige controles van de melkkwaliteit die rechtstreeks bij de melkkoeien worden
verricht, aangezien kenmerken van de betrokken dieren alleen via dergelijke controles kunnen worden
geconstateerd. In Beieren wordt deze dierspecifieke kwaliteitstests uitgevoerd door Landeskuratorium der
Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV). In Baden-Württemberg is Landesverband Baden-Württemberg
für Leistungsprüfungen in der Tierzucht e.V. hiermee belast.

(53)

In het onderhavige geval zijn de tests van de melkkwaliteit die door MPBY en MPBW worden uitgevoerd, gericht
op de eigenschappen van de melk zelf (en dus niet op de genetische eigenschappen van de koeien). Deze
kenmerken van de melk (zoals vet- en eiwitgehalte) zijn relevant voor de verkoop en het in de handel brengen
van de melk. Terugkoppeling van de resultaten naar individuele dieren is vanwege de andersoortige opzet van de
tests niet mogelijk. De monsters worden niet per koe apart gehouden. De monsterneming gebeurt aan de melkop
haalwagen. Aangezien de melk van een groot aantal dieren zich bij de ophaling in de wagen vermengt, kunnen
de monsters op dat punt niet meer naar dier worden opgesplitst.

(54)

De richtsnoeren 2007-2013 sluiten bijgevolg noch in punt 109 noch elders uit dat de steun voor controles van
de melkkwaliteit verenigbaar is met de interne markt. Het staat aan de Commissie aan te tonen dat individuele
maatregelen onverenigbaar zijn met de interne markt. De lidstaat mag geen nadeel ondervinden van eventuele
onduidelijkheden in de formulering van dienstige maatregelen (17).

(55)

De lidstaat kan een maatregel slechts overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999
aanvaarden, als het voor hem duidelijk is welke maatregel hij precies aanvaardt. De betrokken deelstaten kunnen
er bijgevolg van uitgaan dat de betrokken maatregelen verenigbaar zijn met de interne markt. Als de Commissie
van plan was geweest de melkkwaliteitscontroles van Beieren en Baden-Württemberg onverenigbaar met de
interne markt te verklaren, dan had zij dit op dezelfde manier (uitdrukkelijk) kunnen doen als in andere
besluiten (18). De Commissie heeft tegen Duitsland geen gewag gemaakt van de kwestie of de financiering van de
melkkwaliteitscontroles in Beieren en Baden-Württemberg aan de hand van heffingsopbrengsten verenigbaar is
met de interne markt. Uit hoofde van de beginselen van bepaaldheid en van loyale samenwerking (artikel 4, lid 3,
VEU) zou het — gezien de op zijn minst onduidelijk te noemen formulering van de richtsnoeren 2007-2013 —
noodzakelijk geweest zijn deze maatregel uitdrukkelijk te behandelen, temeer daar de betrokken deelstaten ervan
zijn uitgegaan dat de in het kader van BY 1/BW 1 behandelde maatregel geen steun vormde.

(56)

De richtsnoeren 2007-2013 mogen dus niet zo worden geïnterpreteerd dat de op artikel 22, lid 1, punt 1, WMV
gebaseerde maatregelen onverenigbaar zijn met de interne markt. De financiering van de melkkwaliteitscontroles
in Beieren en Baden-Württemberg aan de hand van heffingsopbrengsten (BY 1/BW 1) valt dus niet onder de
dienstige maatregelen.

(57)

Voorts heeft Duitsland er subsidiair op gewezen dat de maatregelen, zelfs als deze steun zouden vormen,
verenigbaar zijn met de interne markt.

(58)

Uit artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 vloeit niet voort dat steunverlening voor
melkkwaliteitscontroles onverenigbaar zou zijn met de interne markt. Weliswaar is deze steun volgens artikel 16,
lid 1, onder b), van de genoemde verordening niet „automatisch” verenigbaar met de interne markt en daardoor
vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting. Alleszins kan de Commissie ad hoc vaststellen dat de steun
verenigbaar is met de interne markt.

(17) Arrest van het Hof van Justitie van 2 februari 1988, Commissie/Nederland, 213/85, EU:C:1988:39, punt 29 e.v.
(18) Zie onder meer: besluit van de Commissie van 27 maart 2012 in zaak E 10/2000 — Anstaltslast und Gewährträgerhaftung.
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De vermeende steun voor de melkbedrijven in Beieren/Baden-Württemberg is in elk geval verenigbaar met de
interne markt overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. Daarvoor pleit ook dat deze vorm van steun
overeenkomstig punt 13.3 van de richtsnoeren 2000-2006 verenigbaar is met de interne markt, zoals de
Commissie in het inleidingsbesluit heeft erkend (punt 164 e.v.). Het betreft in het bijzonder verplichte controles
die door derden worden verricht. Een ander argument dat voor de verenigbaarheid met de interne markt pleit, is
dat de melkbedrijven de kosten voor de kwaliteitscontroles via de melkheffing zelf dragen. Daardoor worden
vermeende voordelen voor de melkbedrijven tot een minimum beperkt (19). De onderlinge concurrentie tussen de
melkbedrijven ondervindt geen schade van de verschillende systemen, ongeacht of de kosten rechtstreeks worden
gedragen of een heffing wordt geïnd. Aan het eind van de rit dragen de melkbedrijven in beide gevallen de
kosten. Het is niet duidelijk waarom er sinds 2007 een verandering zou zijn opgetreden wat betreft de verenig
baarheid van de betrokken, uitdrukkelijk in de richtsnoeren 2000-2006 opgenomen steun met de interne markt.

Opmerkingen van belanghebbenden
(60)

Tussen 5 en 7 februari 2014 heeft de Commissie in totaal zeven reeksen opmerkingen van belanghebbenden
inzake de steun voor melkkwaliteitstests ontvangen.

(61)

MPBY zet in zijn schrijven van 5 februari 2014 uiteen dat de heffingsfinanciering de melkbedrijven de afgelopen
jaren niet heeft bevoordeeld. Het is dan ook volstrekt onduidelijk hoe dit ingeburgerde en algemeen aanvaarde
systeem in staat zou zijn de concurrentie te verstoren of de handel tussen lidstaten ongunstig te beïnvloeden. In
het kader van het verdere verloop van de procedure dient de maatregel die in het inleidingsbesluit onder BY 1
wordt genoemd, derhalve na herhaald onderzoek als afgehandeld te worden beschouwd.

(62)

MPBW beweert in zijn opmerkingen van 6 februari 2014 dat de betalingen in het kader van submaatregel BW 1
niet voldoen aan de voorwaarden voor steun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Meer bepaald zou het
systeem van kwaliteitstests op leveringsmelk in Baden-Württemberg geen begrotingslast voor de deelstaat met
zich brengen. Met subsidies vergelijkbare begunstigingen die terug te voeren zijn op een maatregel van de
overheid, zonder dat daar een overeenkomstig financieel verlies voor de openbare sector tegenover staat, vallen
evenwel niet onder het toepassingsgebied van artikel 107, lid 1, VWEU (20).

(63)

Krachtens artikel 22, lid 3, WMV moeten de heffingsmiddelen afzonderlijk worden beheerd. Zij mogen niet
worden gebruikt om de beheerskosten van de bevoegde overheidsinstanties van de deelstaat en de daaronder
ressorterende diensten te financieren en moeten als een op zich staande titel worden opgevoerd in de begroting
van Baden-Württemberg, onder verwijzing naar de doelen waarvoor ze moeten worden aangewend. De
opbrengsten van de melkheffing zijn bijgevolg nooit naar andere dan de in de WMV omschreven doelen gevloeid.

(64)

MPBW heeft in het kader van de taken waarmee het is belast, weliswaar betalingen uit heffingsopbrengsten
ontvangen, maar deze beliepen niet meer dan de uit de heffing gefinancierde middelen. MPBW is dus niet betaald
met staatsmiddelen — zoals belastingen of andere staatsinkomsten — maar enkel met de opbrengsten uit de
melkheffing die door de melkbedrijven werd betaald. De deelstaat Baden-Württemberg beperkt zich tot het
organiseren en verdelen van de heffingsopbrengsten. Het stelsel inzake kwaliteitstests voor leveringsmelk in
Baden-Württemberg heeft bijgevolg niet tot een financieel verlies voor de openbare sector geleid.

(65)

Aangezien de deelstaat Baden-Württemberg geen toeslag bij de melkheffing heeft betaald en er geen sprake is van
een overeenkomstige financiële nettobelasting van de deelstaatbegroting, kan Baden-Württemberg geen „steun in
de vorm van gesubsidieerde diensten” hebben verleend.

(66)

Zelfs als de heffing voor de melksector in Baden-Württemberg in strijd met de PreussenElektra-criteria van het
Hof van Justitie aan de staat toe te rekenen zou zijn, zou deze niet als een begunstiging van de melkbedrijven
kunnen worden beschouwd. Het criterium van de begunstiging als centraal bestanddeel van artikel 107, lid 1,
VWEU wordt uit en te na uitgelegd in de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie en in de praktijk van de
Commissie (21).

(19) Richtsnoeren 2000‑2006, punt 13.4.
(20) Arrest van het Hof van Justitie van 13 maart 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160.
(21) Arrest van het Hof van Justitie van 15 december 2005, Italië/Commissie, C‑66/02, EU:C:2005:768, punt 77; vaste rechtspraak, zie
onder meer het arrest van het Hof van Justitie van 23 februari 1961, Limburg/Hoge Autoriteit, 30/59, EU:C:1961:2; arrest van het Hof
van Justitie van 7 maart 2002, Italië/Commissie, C‑310/99, EU:C:2002:143, punt 51; arrest van het Hof van Justitie van 10 januari
2006, Cassa di Risparmio, C‑222/04, EU:C:2006:8, punt 131.
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(67)

Parafiscale heffingen vormen vaak de basis voor stelsels op grond waarvan diensten worden verleend die specifiek
in het belang van de heffingsplichtigen zijn (criterium van het groepsvoordeel). Bij dergelijke stelsels is de belaste
partij op het eerste gezicht identiek aan de partij die voordeel uit de parafiscaal gefinancierde prestatie haalt.
Volgens de rechtspraak dient daarom voor parafiscale heffingen te worden nagegaan of de tegenprestatie die op
grond van de heffing wordt geleverd, overeenstemt met de waarde van de bijdrage — met andere woorden, of de
prestaties gelijkwaardig zijn.

(68)

De gelijkwaardigheid van de prestaties dient niet per individueel geval, maar voor het stelsel in zijn geheel te
worden onderzocht. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat in elk parafiscaal heffingsstelsel per
definitie een omslagelement is ingebouwd, met als gevolg dat niet elke heffingsplichtige hetzelfde voordeel haalt
uit elke afzonderlijke prestatie van het beschikbaar gestelde pakket. Zolang de middelen solidair worden verdeeld,
is een dergelijk systeem echter in evenwicht en is de gelijkwaardigheid van de prestaties niet in het geding (22).

(69)

De hoogte van de heffingen in Baden-Württemberg hangt af van de concrete hoeveelheden melk die worden
geleverd. Melkbedrijf A, dat twee keer meer melk voor kwaliteitscontrole aan MPBW levert dan bedrijf B, moet
daarvoor ook exact het dubbele aan heffingsbijdrage betalen. Derhalve is de gelijkwaardigheid van de prestaties
niet in het geding.

(70)

De bevoegde autoriteiten in Baden-Württemberg hebben geen enkele beslissingsbevoegdheid wat de berekening
van de melkheffing betreft. Bovendien kan geen enkele partij structureel nettowinst uit het stelsel halen,
aangezien alle melkbedrijven de heffingsbijdrage uitsluitend op basis van de geleverde melk verschuldigd zijn en
MPBW hun alleen op die basis prestaties verleent.

(71)

MPBW gaat er daarom van uit dat ook uit dat oogpunt geen sprake is van steun, en alleszins evenmin van
begunstiging.

(72)

De Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V., die de belangen van de Beierse melksector behartigt, voert
in haar opmerkingen van 5 februari 2014 aan dat de consumenten zeer positief tegenover het melkheffingsstelsel
staan en dat het stelsel ook buiten Beieren niet als marktverstorende bevoordeling wordt beschouwd en door
nationale noch internationale melkbedrijven in twijfel wordt getrokken. Daarom is het onbegrijpelijk waarom de
melkkwaliteitstests vanaf 2007 niet meer toegelaten zouden zijn. Dankzij deze tests konden en kunnen de
consumenten erop vertrouwen dat hun melk aan strenge kwaliteitsnormen voldoet — vrij is van remstofre
siduen (23).

(73)

In haar opmerkingen van 7 februari 2014 heeft DHB — Netzwerk Haushalt (vereniging voor huisvrouwen en
huismannen) de prestaties van laboratorium- en dienstverleningscentrum muva Kempten op het gebied van tests
op voedingsfysiologisch relevante stoffen een wezenlijke bijdrage tot de bescherming en voorlichting van de
consument genoemd. Deze positieve waardering is te danken aan de neutraliteit van de testresultaten, die noch
door de melkbedrijven, noch door de handel worden beïnvloed, aan de snelle constatering van eventuele
schadelijke elementen in melk en melkproducten en — daarmee samenhangend — aan de mogelijkheid snel te
reageren in een crisissituatie. De genoemde maatregelen dragen ertoe bij dat kwalitatief hoogwaardige levens
middelen in de handel en dus ook tot bij de consument komen. Het belang van dergelijke tests voor alle
consumenten kan niet hoog genoeg worden ingeschat.

(74)

De Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Allgäu (vakvereniging voor voeding en horeca) wijst er in haar
opmerkingen van 6 februari 2014 op dat de Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft door de consument
steevast met consumentenbescherming wordt geassocieerd. De Landesvereinigung kan via beslissingen over het
gebruik van de heffingsopbrengsten, met name bij de melkkwaliteitscontrole, de wijze waarop deze tests worden
gedaan, sterk beïnvloeden.

(75)

Naar mening van de coöperatie Genossenschaftsverband Bayern e.V., zoals weergegeven in haar opmerkingen van
5 februari 2014, kunnen noch individuele landbouwondernemingen, noch individuele melkverwerkende
bedrijven concurrentievoordelen halen uit het innen van de heffing. Voor zover de routinematige controles van
de melkkwaliteit in het verleden deels uit heffingsopbrengsten werden gefinancierd, hebben de melkverwerkende
bedrijven de heffingsbijdrage betaald en hebben zij de kosten van deze financiering dus volledig zelf gedragen. In
deelstaten waar geen heffing werd opgelegd, hebben de melkbedrijven geen heffingsmiddelen betaald en hebben
de onderzoekscentra bijgevolg ook geen heffingsmiddelen ontvangen.

(22) Zie in dit verband het arrest van het Hof van Justitie, Freskot, C‑355/00, EU:C:2003:298, punt 86; conclusie van advocaat-generaal StixHackl, Freskot, C‑355/00, EU:C:2002:658, punten 76 en 77; conclusie van advocaat-generaal Stix-Hackl, Nazairdis, gevoegde zaken
C‑266/04‑C‑270/04, C‑276/04 en C‑321/04‑C‑325/04, EU:C:2005:408, punt 51.
(23) Opmerkingen van de Commissie: deze opmerking betreft de submaatregelen inzake de monitoring van schadelijke stoffen (cf. inleidings
besluit — submaatregelen BW 9, BY 5, HE 8, NI 2, NW 1, RP 3, SL 4 en TH 8), die niet in het onderhavige besluit worden behandeld.
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(76)

De Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen е.V. (LVN) heeft zich in haar brief van 7 februari 2014 niet
rechtstreeks uitgesproken over de toewijzingen ten bate van melkkwaliteitstests, maar spreekt wel principieel
tegen dat voor alle submaatregelen in het kader van de WMV sprake zou zijn van steun.

(77)

Meer bepaald is LVN van oordeel dat de uit de melkheffingsopbrengsten gefinancierde maatregelen niet wegen op
de deelstaatsbegroting en dat de staat geen beslissingsbevoegdheid en geen controle over de melkheffingsop
brengsten heeft en evenmin controle uitoefent op de hoogte van de heffing of de inhoud van de maatregelen.
Derhalve zijn de betrokken toewijzingen niet aan de staat toe te rekenen. Evenmin controleert de staat de hoogte
van de toewijzingen of is hij organisatorisch in LVN ingebed.

(78)

Tevens werd erop gewezen dat LVN niet door overheidsinstanties wordt gecontroleerd, maar door de Landwirt
schaftskammer Hannover, een zelfregulerende publiekrechtelijke organisatie, die dus geen deel uitmaakt van het
staatsbestuur als zodanig.

(79)

In aanvullende opmerkingen van 8 juli 2014 verwijst LVN onder andere naar Besluit 2014/416/EU van de
Commissie in de zaak Val'Hor (24). In dit besluit erkent de Commissie dat noch uit de bevoegdheid van een staat
een brancheorganisatie te erkennen, noch uit de regelgevende ondersteuning die deze staat bij de inning van
branchespecifieke „bijdragen” biedt (in dit geval via de mogelijkheid van een algemeenverbindendverklaring) kan
worden geconcludeerd dat de door de brancheorganisatie uitgevoerde maatregelen aan de staat toe te rekenen
zijn. Of deelneming van de staat aan parafiscale financieringsstelsels tot gevolg heeft dat begunstigingen als
„staatssteun” aan de staat moeten worden toegerekend, hangt af van de specifieke omstandigheden en van de
daarop gestoelde algemene beoordeling. Bepalend voor het toetsen van de vraag of sprake is van staatssteun, zijn
met name de volgende, in de rechtspraak ontwikkelde punten:
— Wie beslist over inning en gebruik van de middelen?
— Als een privaatrechtelijke organisatie hierover beslist, hoe oefent de staat dan invloed uit?
— Uit welke middelen worden de toewijzingen gefinancierd?
— Welk soort maatregelen wordt gefinancierd?
— Bij wie worden de middelen geïnd?
— Bij wie ligt het initiatief voor de maatregel?

(80)

LVN heeft de rechtssituatie in andere deelstaten door haar juridisch vertegenwoordiger laten onderzoeken en is
tot de slotsom gekomen dat niet is voldaan aan de in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor staatssteun en dat
met de WMV in zijn geheel genomen geen staatssteun gemoeid is.

(81)

Volgens LVN nemen de Landesvereinigungen de bepalende beslissing over de inning van de heffing bij de melkbe
drijven. Overeenkomstig artikel 22, lid 1, eerste zin, WMV kan de heffing alleen in overleg met de Landesverei
nigungen worden geïnd. Overeenkomstig artikel 22, lid 1, tweede zin, WMV moet de Landesvereinigung een
verzoek indienen, wil zij de heffing verhogen.

(82)

De uitvoeringsbepalingen en de hoogte van de heffing zijn zowel in Nedersaksen als in Thüringen vastgelegd in
een verordening inzake de inning van de heffing (Umlageerhebungsverordnung — UmlErhVO), die „in overleg” met
de respectieve Landesvereinigung is vastgesteld.

(83)

De betrokken Landesvereinigung stuurt bovendien het gebruik van de afzonderlijk te beheren heffingsmiddelen (zie
artikel 22, lid 3, eerste zin, WMV), die om die reden tot dusverre zelfs op een aparte rekening van de Landesverei
nigung zijn overgemaakt (zie bijv. artikel 3, lid 1, UmlErhVO van Thüringen). De Landesvereinigungen hebben onder
eigen professionele verantwoordelijkheid voorstellen voor het gebruik van de middelen opgesteld. In Thüringen
gebeurt zulks bijvoorbeeld aan de hand van aanvragen die de leden van de Landesvereinigung Thüringer Milch
(LVTM) indienen (zie punt 6.3 van de betrokken richtlijn van deze deelstaat).

(24) Besluit 2014/416/EU van de Commissie van 9 april 2014 betreffende de staatssteunregeling SA.23257 (12/C) (ex NN 8/10,
ex CP 157/07) die Frankrijk ten uitvoer heeft gelegd (sectorale overeenkomst van de Franse vereniging voor tuin- en landschapsbouw
Val'Hor) (PB L 192 van 1.7.2014, blz. 59.
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(84)

De door de Landesvereinigungen opgestelde voorstellen voor het gebruik van de middelen worden weliswaar door
een overheidsinstantie aangenomen (wat in Nedersaksen overeenkomstig punt 6.2 van de toewijzingsrichtlijn en
in Thüringen overeenkomstig artikel 4 UmlErhVO „festsetzen” wordt genoemd en in Noordrijn-Westfalen en
Beieren respectievelijk „genehmigen” en „bewilligen”), maar dat volstaat niet om gewag te maken van een
bepalende invloed van de staat: maatstaf voor de „controle” door de staat zijn enkel de punten in artikel 22, lid 2,
WMV. Net zomin als in de zaak Doux Élevage (25) krijgen de overheidsinstanties op grond van de betrokken
regelingen de bevoegdheid toebedeeld de toewijzing van de middelen te sturen of te beïnvloeden.

(85)

De praktijk bevestigt dat de heffingsmiddelen in alle deelstaten conform de voorstellen van de Landesvereinigungen
worden aangewend. Nog los van de concrete juridische uitvoering, illustreert alleen dat feit al dat de heffings
middelen niet aan de staat toe te rekenen zijn (26).

(86)

Volgens LVN hebben de Landesvereinigungen een puur privaatrechtelijke status. Blijkens hun statuten beschouwen
de Landesvereinigungen zich als de belangenvertegenwoordigers van hun leden, die uitsluitend in de melksector
worden geworven (incl. consumentenvertegenwoordigers).

(87)

Overeenkomstig artikel 14 WMV zijn de Landesvereinigungen „vrijwillige” groeperingen van marktdeelnemers uit
de melksector en van consumenten, met als doel gezamenlijk hun economische belangen te behartigen.

(88)

De Landesvereinigungen verschillen van het in de zaak Pearle betrokken Hoofdbedrijfschap Ambachten, de vakver
eniging van opticiens, belast met de inning en het gebruik van een opgelegde heffing voor de financiering van
reclamemaatregelen. Niettegenstaande de publiekrechtelijke status van het Hoofdbedrijfschap Ambachten oordeelde
het Hof van Justitie dat geen sprake was van staatssteun omdat de reclamemaatregelen niet werden gefinancierd
met middelen waarover de nationale autoriteiten naar believen konden beschikken, maar uit heffingen die bij de
ondernemingen van de branche werden geïnd (27).

(89)

In hun hoedanigheid van instanties die bepalend zijn op het gebied van de inning en het gebruik van de
melkheffing, verschillen de Landesvereinigungen ook van de landbouwcomités in de zaak Plans de Campagne, die
niet betrokken waren bij de vaststelling van de maatregelen en over geen enkele manoeuvreerruimte bij de
uitvoering ervan beschikten (28).

(90)

De Landesvereinigungen zijn niet-gouvernementele, volstrekt particuliere instanties die zelf de verantwoordelijkheid
dragen voor de besluitvorming over de melkheffing en het gebruik ervan.

(91)

Voorts brengt de begunstiging van de melksector geen last voor de deelstaatbegroting met zich mee, omdat de
melkheffing bij de partijen van de melksector wordt geïnd en tegenover de „selectieve” begunstiging dus bij wijze
van compensatie een selectieve belasting staat. Daardoor ontbreekt zowel het begunstigende als het concurrentie
verstorende effect, aangezien de „voordelen” voor de melkbedrijven en de melkproducenten en de met de heffing
samenhangende belasting volledig tegen elkaar kunnen worden weggestreept.

(92)

In de zaak Vent de Colère wordt het betrokken heffingsstelsel door het Hof van Justitie als maatregel van de staat
aangemerkt omdat de lasten niet meer uitsluitend door de heffingsbijdragen van de partijen van de betrokken
sector (in casu de energiesector) worden gecompenseerd — zoals bij eerder recht — maar, naar aanleiding van een
wetswijziging, door de heffingsbijdragen van alle eindverbruikers van elektriciteit op het nationale
grondgebied (29).

(93)

Voorts is volgens LVN geen sprake van staatssteun als het om „collectief uitgevoerde maatregelen” gaat die het
belang van een bepaalde branche dienen en worden gefinancierd met bijdragen die worden geïnd door tot die
branche behorende partijen.

(94)

De betwiste maatregelen hadden tot doel het „product melk” te promoten en waren dus in het collectieve belang
van de melkbranche. Voor een deel droegen ze ook bij tot de bescherming van de belangen van de consument,
omdat beide doelstellingen vanwege de gelijklopende belangen niet los van elkaar kunnen worden gezien.

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Arrest van het Hof van Justitie van 30 mei 2013, Doux Élevage, C‑677/11, EU:C:2013:348, punt 38.
Arrest van het Hof van Justitie van 18 mei 2002, Stardust Marine, C‑482/99, EU:C:2002:294, punt 52.
Arrest van het Hof van Justitie van 15 juli 2004, Pearle BV, C‑345/02, EU:C:2004:488, punt 36.
Arrest van het Gerecht van 27 september 2012, Plans de Campagne, T‑139/09, EU:T:2012:496, punt 62
Arrest van het Hof van Justitie van 19 december 2013, Vent de Colère e.a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punt 11, duidelijk bevestigd in de
conclusie van advocaat-generaal Jääskinen van 11 juli 2013, Vent de Colère e.a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punt 49.
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(95)

De staat beperkt zich ertoe de melkbranche via de WMV een wettelijk compensatiemechanisme ter beschikking te
stellen dat garandeert dat de tot de melksector behorende partijen, die per definitie profiteren van de maatregelen
ten gunste van het „product melk”, een overeenkomstige bijdrage in de kosten leveren. De staat fungeert dus, net
als in de zaken Pearle, Doux Élevage en Val'Hor, louter als een instrument om het door de particuliere sector
gecreëerde compensatiemechanisme verbindend te maken en een billijke lastenverdeling tot stand te brengen (30).

(96)

Het initiatief voor de heffing gaat uit van de Landesvereinigungen, en dus van de particuliere sector. Zo wordt de
heffing overeenkomstig artikel 22 WMV enkel in „overleg” met de Landesvereinigungen geïnd. De Landesverei
nigungen zelf zijn in elk geval geen product van overheidsoptreden, maar wel „vrijwillige” verenigingen van tot de
melksector behorende partijen (artikel 14 WMV). De situatie in deelstaat Thüringen, waar de Landesvereinigung pas
in 1999 werd erkend, is in dit verband inzichtelijk gedocumenteerd. In die deelstaat heeft het bevoegde ministerie
op verzoek van de vakvereniging van landbouwers „de nodige formele bestuursrechtelijke stappen gezet” om het
innen van de heffing bij melkbedrijven en melkophaaldepots mogelijk te maken. Uit deze bijzonderheid kan
worden opgemaakt dat de melkheffing een volstrekt particulier compensatiemechanisme is en dat de staat enkel
fungeert als instrument om de heffingsplicht verbindend te maken (31).

(97)

In een overzicht wijst LVN op gelijkenissen en verschillen die haars inziens bestaan tussen een aantal rechtszaken
en de WMV.

(98)

In het kader van de zaak Val'Hor (Besluit 2014/416/EU) (uitkomst: geen steun) werden de middelen, net als bij de
melkheffing, hoofdzakelijk door van overheidswege erkende, particuliere en vrijwillige brancheorganisaties geïnd
en uitbetaald, werden met de bijdragen van de tot de branche behorende partijen collectief uitgevoerde
maatregelen ten gunste van de branche gefinancierd, was de wettelijk vastgelegde mogelijkheid om de particuliere
brancheorganisatie te erkennen op zich niet voldoende om uit te gaan van controle door de overheid, kon de
staat de middelen niet inzetten om bepaalde ondernemingen te steunen en besliste de brancheorganisatie zelf over
het gebruik van de middelen.

(99)

In het kader van de zaak Vent de Colère (C-262/12) (uitkomst: steun) werd de hoogte van de heffing, in
tegenstelling tot bij de melkheffing, eenzijdig bij ministerieel besluit en zonder particuliere inbreng bepaald, stelde
de staat een garantie, werden de middelen door een overheidsinstantie beheerd en waren er openbare sanctieme
chanismen van kracht.

(100) In het kader van de zaak Doux Élevage (C-677/11) (uitkomst: geen steun) werden de middelen, net als bij de
melkheffing, hoofdzakelijk door van overheidswege erkende, particuliere en vrijwillige brancheorganisaties geïnd
en uitbetaald, was de wettelijk vastgelegde mogelijkheid om de particuliere brancheorganisatie te erkennen op
zich niet voldoende om uit te gaan van controle door de overheid, kwamen de middelen volledig uit bij de
marktdeelnemers geïnde bijdragen, kon de staat de middelen niet inzetten om bepaalde ondernemingen te
steunen en besliste de brancheorganisatie zelf over het gebruik van de middelen.

(101) In het kader van de zaak Plans de Campagne (T-139/09) (uitkomst: steun) besliste, anders dan bij de melkheffing,
een overheidsinstantie over het niveau van de bijdragen, werd met staatsmiddelen een toeslag bovenop de
heffingsopbrengsten bekostigd, werden de maatregelen van overheidswege vastgesteld (stempel van de staatscon
troleur enz.), waren de comités van de branche niet betrokken bij de vaststelling van de maatregelen, beschikten
deze comités over geen enkele manoeuvreerruimte bij de uitvoering van de maatregelen en woonde een vertegen
woordiger van de minister de comitévergaderingen bij.

(102) In het kader van de zaak Pearle (C-345/02) (uitkomst: geen steun) werden de middelen, net als bij de melkheffing,
uitsluitend ten bate van de betrokken branche gebruikt, had een vereniging van een bepaalde branche bij een
overheidsinstantie een verzoek ingediend om bijdragen te innen teneinde bepaalde maatregelen ten gunste van
deze branche uit te voeren en was, anders dan bij de melkheffing, een publiekrechtelijke, en geen particuliere
beroepsorganisatie, in bepalende mate betrokken bij de inning en het gebruik van de verplichte heffing, waardoor
de Pearle-heffing problematischer lijkt dan de melkheffing.
(30) Arrest van het Hof van Justitie van 15 juli 2004, Pearle BV, C‑345/02, EU:C:2004:448, punt 37; arrest van het Hof van Justitie van
30 mei 2013, Doux Élevage, C‑677/11, EU:C:2013:348, punt 40; Besluit 2014/416/EU.
(31) Arrest van het Hof van Justitie van 15 juli 2004, Pearle BV, C‑345/02, EU:C:2004:448, punt 37; Arrest van het Hof van Justitie van
30 mei 2013, Doux Élevage, C‑677/11, EU:C:2013:348, punt 40.
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Opmerkingen van Duitsland van 3 december 2014
(103) Duitsland heeft zich aanvankelijk niet uitgesproken over de opmerkingen die de belanghebbenden in
februari 2014 hadden ingediend. In het licht van de aanvullende opmerkingen van LVN van 8 juli 2014 heeft
Duitsland later bij schrijven van 3 december 2014 het onderstaande standpunt ingenomen.
(104) In het kader van de onderzoeksprocedure inzake de melkheffing op basis van de WMV wezen de betrokken
deelstaten op twee zwaartepunten: enerzijds de overeenstemming van de uitgevoerde maatregelen met de
materiële vereisten van de steunregelgeving (met name de verenigbaarheid van de maatregelen met de landbouw
vrijstellingsverordening en het toepasselijke landbouwkader) en anderzijds de vraag of sprake is van een staats
steunrechtelijk relevant voordeel in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.
(105) Naar aanleiding van de opmerkingen van LVN van 8 juli 2014 en de vigerende besluitpraktijk van de Europese
rechterlijke instanties en de Europese Commissie dient fundamenteel en dieper te worden ingegaan op de vraag of
hier daadwerkelijk sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU en, meer bepaald, of voldaan
is aan de vereiste dat de steun „met staatsmiddelen is bekostigd”.
(106) In het licht van de opmerkingen van LVN van 8 juli 2014 en de eerder genoemde besluiten lijkt het op zijn minst
twijfelachtig of voldaan is aan de vereiste dat de steun „met staatsmiddelen is bekostigd”, waardoor bij de inning
en het gebruik van de melkheffing geen sprake zou zijn van staatssteun. De motivering voor deze conclusie
wordt hieronder uiteengezet.
(107) Uit de zaken Val'Hor (Besluit 2014/416/EU) en Doux Élevage (C-677/11) is naar voren gekomen dat maatregelen
die door particuliere brancheorganisaties worden gefinancierd en uitgevoerd, geen staatssteun vormen. De
Landesvereinigungen voor melk in de verschillende deelstaten zijn organisaties die kunnen worden beschouwd als
vergelijkbaar met de organisaties die in de hiervoor vermelde besluiten worden genoemd. Deze Landesvereinigungen
hebben op geen enkel moment staatsinstanties als lid gehad. Zulke instanties nemen, zoals externe gasten, zonder
stemrecht aan vergaderingen deel. De betrokkenheid van de staatsinstantie in het kader van de inning van de
melkheffing of het toezicht op de naleving van de WMV verandert niets aan het feit dat de Landesvereinigungen de
bepalende instantie zijn voor het selecteren van de projecten.
(108) In de praktijk zijn het de Landesvereinigungen die de heffing aansturen en bepalen waarvoor de heffingsmiddelen
worden gebruikt. Invloed van de staat — in de zin dat een overheidsinstantie de voorstellen van de Landesverei
nigungen zou „controleren” of „aannemen” — bestaat in de praktijk niet, aangezien deze zich beperkt tot het
kader van artikel 22, lid 2, WMV en erop gericht is na te gaan of aan de wettelijke vereisten van artikel 22 WMV
wordt voldaan. Het feit dat de heffingsopbrengsten op basis van voorstellen van de Landesvereinigungen worden
ingezet, wijst er, overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van 16 mei 2002 in de zaak Stardust Marine
(C-482/99) duidelijk op dat het niet om staatsmiddelen gaat.
(109) De Landesvereinigungen zijn volstrekt particuliere organisaties. Zowel dit feit als de vaststelling dat de Landesverei
nigungen de melkheffing en het gebruik ervan sturen, zijn bepalende argumenten om de melkheffing, overeen
komstig de hierboven genoemde rechtszaak, niet als staatssteun aan te merken.
(110) Tegen indeling als staatssteun pleit bovendien dat de heffingsopbrengsten volstrekt particuliere middelen zijn,
afkomstig uit het vermogen van de heffingsplichtige particuliere ondernemingen. Bovendien heeft de staat voor
de melkheffing geen toeslag betaald of een garantie gesteld — in tegenstelling tot bij de zaken Vent de Colère
(C-262/12) en Plans de Campagne (T-139/09), waar de steun om die reden wel als staatssteun is aangemerkt.
(111) De collectieve uitvoering en het branchedekkende karakter van de maatregel zijn eveneens kenmerken die op
grond van de huidige rechtssituatie — Besluit 2014/416/EU (Val'Hor) en C-677/11 (Doux Élevage) — haaks staan
op de indeling als staatssteun.
(112) Ook wordt in twijfel getrokken of deze maatregel gepaard gaat met begunstiging — een dwingende vereiste om
gewag te maken van steun. Als motivering hiervoor kan worden aangevoerd dat de begunstigingen voor de
melkbedrijven en de melkproducenten volledig worden opgeheven of „geneutraliseerd” door de heffing die bij de
melkbedrijven en dus onrechtstreeks ook bij de melkproducenten wordt geïnd. Ook het arrest van het Hof van
Justitie van 19 december 2013 (C-262/12 (Vent de Colère)) wijst in die richting. In dit arrest worden de betrokken
bijdragen als staatssteun aangemerkt omdat deze niet meer uitsluitend bij de branchepartijen, maar bij alle
eindverbruikers van elektriciteit op het nationale grondgebied moeten worden geïnd.
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(113) Gezien deze punten, die deels bij het nieuwe onderzoek van het melkheffingsstelsel naar voren zijn gekomen, en
onverminderd het standpunt van de betrokken deelstaten moet worden geconcludeerd dat twijfels bestaan over de
vraag of met het melkheffingsstelsel staatssteun gemoeid is. De vraag of sprake is van staatssteun en met name of
voldaan is aan de vereiste dat voor de bekostiging „staatsmiddelen” zijn gebruikt, moet door de Europese
Commissie worden beantwoord.

3. BEOORDELING
Aanwezigheid van steun
(114) Volgens artikel 107, lid 1, VWEU zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen
bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen
of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de
lidstaten ongunstig beïnvloedt.

Steunmaatregel van de staten of met staatsmiddelen bekostigd
(115) Op basis van de beschikbare informatie en met name de opmerkingen die de belanghebbende partijen en de
Duitse autoriteiten hebben ingediend, moet worden onderzocht of de melkheffingsopbrengsten staatsmiddelen
zijn in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.
(116) Volgens vaste rechtspraak dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de gevallen waarin de steun
rechtstreeks door de staat wordt verleend, en de gevallen waarin de steun via door de staat daartoe aangewezen
of opgerichte publiek- of privaatrechtelijke lichamen wordt verleend (32). Om voordelen te kunnen bestempelen
als steun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, moeten zij, ten eerste, rechtstreeks of onrechtstreeks met staats
middelen worden bekostigd en, ten tweede, toerekenbaar zijn aan de staat (33).
(117) Met betrekking tot de in afdeling 2 van het onderhavige besluit beschreven maatregelen blijkt dat op basis van de
rechtsvoorschriften van de deelstaten steun wordt verleend waarvoor de WMV wederom het kader vormt.
(118) Krachtens artikel 22, lid 1, eerste zin, WMV kunnen de deelstaatregeringen in overleg met de Landesvereinigung of
de brancheorganisaties heffingen van maximaal 0,1 cent per kilogram geleverde melk innen bij de melkerijen,
melkophaaldepots en roombedrijven met als doel de melksector te stimuleren. Krachtens artikel 22, lid 1, tweede
zin, WMV kunnen de deelstaatregeringen op verzoek van de Landesvereinigung of de brancheorganisaties samen de
heffing tot maximaal 0,2 cent per kilogram geleverde melk verhogen wanneer de in de eerste zin bedoelde
heffingsopbrengsten niet volstaan om de taken te vervullen.
(119) De deelstaatregeringen leggen de melkheffing „in overleg” met de betrokken Landesvereinigung op. „Overleg” is
echter een duidelijk zwakkere vorm van deelname dan „overeenstemming”. „Overeenstemming” impliceert dat
voor de goedkeuring van een wetsbesluit (omwille van de rechtmatigheid daarvan) de toestemming van een
andere instantie (zoals een wetgevingsorgaan, een overheidsinstantie) vereist is. Voor een besluit dat „in overleg”
met een andere instantie moet worden genomen, is de toestemming van die instantie echter niet per se nodig. In
sommige gebieden van het Duitse bestuursrecht wordt een dergelijk onderscheid tussen verschillende deelne
mingsvormen gemaakt (34). Hoewel artikel 22, lid 1, eerste zin, WMV het overleg als deelnemingsvorm
(32) Arrest van het Hof van Justitie van 20 november 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO, C‑126/01,
EU:C:2003:622, punt 23.
(33) Arrest van het Hof van Justitie van 20 november 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO, C‑126/01,
EU:C:2003:622, punt 24.
(34) Bijv. artikel 37, lid 2, derde zin, Baugesetzbuch (BauGB), artikel 17 leden 1 en 2, artikel 18 leden 3 en 4, artikel 22, lid 5, BNatSchG
(Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege), artikel 2, lid 7, artikel 11, leden 2 en 3, artikel 12, lid 7, artikel 14, lid 4, punt 2, artikel 26,
lid 3, artikel 35a, lid 3, AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz). Zie bij het vroegere artikel 9 BNatSchG het arrest van het Bundesverwaltungs
gericht van 29 april 1993, Anzeiger: 7 A 4/93, punt 22 („.. een besluit in „overleg” vereist in tegenstelling tot een besluit in „overeenstemming”
geen wilsovereenstemming. Het betekent louter dat de andere instantie (als voor een advies) wordt gehoord en daardoor de gelegenheid krijgt haar
insteek in de procedure te geven”) en bij het vroegere artikel 18, lid 2, eerste zin, punt 2, AEG het arrest van het Bundesverwaltungsgericht van
31 oktober 2000, Anzeiger: 11 VR 12/00, punt 5 („Het in artikel 18, lid 2, eerste zin, punt 2, AEG voorgeschreven overleg met de verzoekster,
waarvoor in tegenstelling tot bij overeenstemming geen wilsovereenstemming vereist is …”), alsmede dat van 7 februari 2005, Anzeiger:
9 VR 15/04, punt 11 („De voor de goedkeuring van de plannen bevoegde instantie heeft […] overleg met de verzoekster gepleegd door haar […] de
gelegenheid te bieden opmerkingen te maken”).
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voorschrijft, berust zowel de bevoegdheid voor het innen van de heffing als de beslissing daarover bij de deelstaatre
geringen (35). De Landesvereinigungen worden enkel voor de voorbereiding en de technische uitvoering van de krachtens
artikel 22 te nemen maatregelen geconsulteerd (artikel 14, lid 1, WMV) en vallen daarbij onder het toezicht van de
bevoegde overheidsinstantie van de deelstaat (artikel 14, leden 2 en 4, WMV).
(120) De rechtsgrondslag voor de inning van een melkheffing in de afzonderlijke deelstaten bestaat uit deelstaatverorde
ningen waarin de bijzonderheden van de inning, zoals de hoogte van de heffing, worden geregeld (36). Het is
bijgevolg de staat (vertegenwoordigd door de respectieve deelstaatregering) die de inning van de heffing regelt.
Zoals reeds uiteengezet in punt 119, doet het feit dat de verordeningen in overleg met de betrokken Landesverei
nigung zijn goedgekeurd, daar niets aan af.
(121) In het onderhavige geval wordt de heffing bij particuliere ondernemingen geïnd. De heffingsopbrengsten vloeien,
alvorens voor de financiering van de verschillende steunmaatregelen te worden gebruikt, naar de begroting van de
betrokken deelstaat, waar ze overeenkomstig artikel 22, lid 3, eerste zin, WMV afzonderlijk moeten worden
beheerd. Overeenkomstig artikel 23 van de respectieve financiële reglementen (zie punt 25) zijn uitgaven en
vastleggingsverplichtingen om niet tot de deelstaatoverheid behorende instanties voor bepaalde taken te
vergoeden (toewijzingen) slechts toegestaan indien het belang dat de deelstaat bij de door deze instanties vervulde
taken heeft dermate aanzienlijk is dat dit zonder toewijzingen niet of onvoldoende kan worden behartigd. Uit
deze bepaling blijkt dat de staat belang heeft bij de uitvoering van de maatregelen.
(122) Naar aanleiding van de argumenten van de belanghebbende partijen en van Duitsland stelt de Commissie het
volgende vast.
(123) Het feit dat de melkheffingsopbrengsten onder een eigen titel in de begroting worden opgevoerd (punt 61) druist
in tegen de bewering van MPBW dat het heffingsstelsel geen last voor de deelstaatbegroting van BadenWürttemberg met zich brengt (punten 60 tot 63). In het algemeen geldt dat ook wanneer de voor de toewijzing
gebruikte middelen afkomstig zijn uit een (doelgebonden) heffing die door de particuliere sector wordt betaald,
moet worden uitgegaan van een last voor de begroting, en dus van gebruik van staatsmiddelen, wanneer deze
middelen eerst naar de begroting vloeien. Hier ligt het doorslaggevende verschil ten opzichte van de door MPBW
aangevoerde zaak PreussenElektra, waar het om een minimumvergoedingssysteem ging, de betrokken financiële
middelen nooit in de begroting werden opgenomen en de staat evenmin op een andere manier controle over
deze middelen uitoefende (al ware het alleen maar via uitbesteding aan derden). Bijgevolg was het gebruik van
staatsmiddelen in dat geval uitgesloten (37).
(124) Louter het feit dat MPBW naast de melkheffingsmiddelen geen betalingen uit belastingmiddelen of andere
overheidsinkomsten heeft ontvangen voor het uitvoeren van de melkkwaliteitstests, volstaat overigens niet om te
concluderen dat de onderhavige betalingen geen staatmiddelen zouden zijn. Volgens de ter zake relevante besluit
praktijk van de Commissie worden maatregelen die uitsluitend uit parafiscale middelen worden gefinancierd,
beoordeeld als steun in de zin van artikel 107, lid 1, eerste zin, VWEU (38).
(125) Met betrekking tot de bewering van LVN dat de Landesvereinigungen bepalend zijn in de besluitvorming over de
inning van de heffing bij de melkbedrijven (punten 82 tot 86 en punt 91) stelt de Commissie vast dat de
Bondsoverheid door middel van artikel 22, lid 1, WMV, dus krachtens de wet, de deelstaatregeringen gemachtigd
heeft een melkheffing te innen. In het genoemde artikel is onder meer vastgelegd dat de melkheffing in de regel
maximaal 0,1 cent per kilogram mag bedragen en dat de deelstaatregeringen op verzoek van de Landesvereinigung of
de gezamenlijke brancheorganisaties de heffing tot 0,2 cent per kilogram geleverde melk kunnen verhogen.
(35) Zie ook artikel 22, lid 1, zesde zin, WMV met verwijzing naar de „bevoegdheden” van de deelstaatregeringen (en de mogelijkheid tot
delegatie aan de hoogste deelstaatautoriteiten), alsmede artikel 23, lid 2, WMV, op grond waarvan de heffing wordt ingevorderd overeen
komstig de heffingsverordening (Abgabenordnung — AO), wat op zijn beurt de vaststelling van een belastings- of soortgelijk besluit vergt
(artikelen 122 en 251 AO). Overeenkomstig artikel 14, lid 3, WMV mogen aan de betrokken Landesvereinigung echter geen
overheidstaken worden opgedragen.
(36) Voor Baden-Württemberg: Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen van 18 mei 2004 (verordening over de
melkheffing) (GBl. blz. 350), ingetrokken bij Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Aufhebung der
Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen van 14 februari 2013 (verordening tot intrekking van de verordening
over de melkheffing).
Voor Beieren: Verordnung über eine Umlage für Milch (BayMilchUmlV) van 17 oktober 2007 (GVBl 2007, blz. 727) (verordening inzake
een melkheffing), laatstelijk gewijzigd bij verordening van 29 november 2012.
(37) Arrest van het Hof van Justitie van 13 maart 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punten 7 en 8; Arrest van het Hof van
Justitie van 16 juli 2014, Griekenland/Commissie, T‑52/12, EU:T:2014:677, punten 119 en 120; over het verschil ten opzichte van
PreussenElektra zie het arrest van het Gerecht van 11 december 2014, Oostenrijk/Commissie, T‑251/11, EU:T:2014:1060,
punten 56‑71, 82.
(38) Zie o.a. besluit SA.35932 (2013/N) Nederland — Fonds Teeltaangelegenheden, punten 31‑35.
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(126) Voorts wordt in artikel 22, lid 2, punten 1 tot en met 6, WMV bepaald voor welke doelen de melkheffingsop
brengsten mogen worden gebruikt.

(127) Overeenkomstig artikel 22, lid 3, derde zin, WMV moeten de Landesvereinigungen of de brancheorganisaties vóór
de middelen worden gebruikt, enkel worden gehoord.

(128) Hieruit blijkt dat de staat (op Bondsniveau) de Landesvereinigungen weliswaar een zeker inspraakrecht heeft
gegeven, maar tegelijkertijd een duidelijk rechtskader voor de vaststelling van de hoogte van de melkheffing en
het gebruik van de middelen heeft ingesteld, en dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid in dezen bij de
respectieve deelstaatregeringen (of, via delegatie, de hoogste deelstaatautoriteit) berust. Zo zou het bijvoorbeeld
niet mogelijk zijn om op verzoek van de Landesvereinigungen het heffingstarief te verhogen tot meer dan 0,2 cent
per kilogram of de middelen voor andere dan de in artikel 22, lid 2, punten 1 tot en met 6, WMV genoemde
doelen te gebruiken. Bovendien houdt de hoorplicht met betrekking tot het gebruik van de middelen (artikel 22,
lid 3, derde zin, WMV) niet in dat het standpunt van de gehoorde partijen ook moet worden overgenomen. De
eindbeslissing over het gebruik van de middelen ligt bij de deelstaatautoriteit, met andere woorden: de staat.

(129) Hierin verschilt het onderhavige geval wezenlijk van de zaak Doux Élevage, waarnaar LVN verwijst. De staat regelt
de inning van de melkheffing en het gebruik van de betrokken middelen op twee niveaus, namelijk het
Bondsniveau en het deelstaatniveau. In Duitsland heeft de wetgever niet alleen de inningsbevoegdheid van de
deelstaatregering vastgelegd, maar heeft hij bij Bondswet ook de speelruimte om op deelstaatniveau over de
heffingsopbrengsten te beschikken, beperkt. Evenmin kunnen de Landesvereinigungen hun verzoekrecht gebruiken
om de in artikel 22, lid 2, punten 1 tot en met 6, vastgestelde doelen te wijzigen. In de zaken Val'Hor en Doux
Élevage was geen sprake van dergelijke van overheidswege opgelegde beperkingen.

(130) Voorts kan de WMV niet worden beschouwd als slechts een instrument om strikt economische belangen van een
brancheorganisatie te behartigen. In artikel 14 WMV is weliswaar bepaald dat in de Landesvereinigungen brancheor
ganisaties van de landbouwsector, de melkbedrijven en de melkhandel vertegenwoordigd moeten zijn — voor
zover zij wensen deel te nemen — maar ook dat daarnaast een adequate vertegenwoordiging van de verbruikers
in de organen van de Vereinigung gewaarborgd moet zijn. Met deze deelnemings- en vertegenwoordigingsvereisten
garandeert de wetgever (lees: de staat) dat de met de WMV beoogde doelstellingen van algemeen belang moeten
worden gehaald met inachtneming van álle belangen, en dus niet alleen die van een bepaalde economische sector.

(131) De doelen waarop de WMV inzet, zijn, in tegenstelling tot bij de zaak Doux Élevage, niet door de brancheorga
nisatie zelf aangenomen en opgelegd (39). Met name de doelen in artikel 22, lid 2, punt 1 (kwaliteitsverbetering en
-behoud op basis van de voorschriften als vastgesteld op grond van artikel 10 van deze wet en artikel 37 van de
melkwet van 31 juli 1930 (Reichsgesetzbl. I S. 421)) en punt 2 (verbetering van de hygiëne bij de productie, de
levering, de be- en verwerking en de afzet van melk en melkproducten), WMV verwijzen — in tegenstelling tot
bij de zaak Doux Élevage — naar aspecten die deel uitmaken van een door de overheid vastgesteld beleid (40) en
verband houden met overheidstaken die krachtens artikel 14, lid 3, WMV a priori niet aan de Landesvereinigungen
mogen worden overgedragen.

(132) Eveneens in tegenstelling tot bij de zaak Doux Élevage wordt in het onderhavige geval bij niet-betaling van de
verschuldigde melkheffing niet de gebruikelijke gerechtelijke procedure voor burgerlijke zaken of handelszaken
ingeleid om de heffing in te vorderen (41). In artikel 23, lid 2, WMV wordt namelijk bepaald dat de heffing kan
worden ingevorderd overeenkomstig de heffingsverordening en de bepalingen voor de uitvoering daarvan. De
betrokken deelstaten hebben deze invorderingsbepaling dienovereenkomstig overgenomen in hun respectieve
verordeningen inzake de inning van de heffing (42). In het Duitse rechtsbestel valt de heffingsverordening onder
het publiekrecht. Publiekrechtelijke vorderingen worden in Duitsland via de administratieve weg geïnd, civielrech
telijke via de rechterlijke weg. Met het oog op de tenuitvoerlegging blijkt de administratieve weg doeltreffender
dan de rechterlijke, omdat de overheid bij administratief besluit zelf een executoriale titel kan opstellen (43), terwijl
een dergelijke titel in het kader van een civielrechtelijke vordering eerst door een rechtbank moet worden
afgegeven (44). Dit wijst erop dat de staat de verschuldigde heffing zo doeltreffend en volledig mogelijk wil innen
(en eventueel invorderen) om ervoor te zorgen dat de van overheidswege vastgestelde doelen die met de heffings
opbrengsten worden gefinancierd, snel worden gehaald.
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

Arrest van het Hof van Justitie van 30 mei 2013, Doux Élevage, C‑677/11, EU:C:2013:348, punt 40.
Arrest van het Hof van Justitie van 30 mei 2013, Doux Élevage, C‑677/11, EU:C:2013:348, punt 31.
Arrest van het Hof van Justitie van 30 mei 2013, Doux Élevage, C‑677/11, EU:C:2013:348, punt 32.
Zie bijv. artikel 6, lid 3, BayMilchUmlV van 17 oktober 2007.
Zie bijv. artikel 5 BayMilchUmlV van 17 oktober 2007.
Arrest van het Hof van Justitie van 11 september 2014, Commissie/Duitsland, C‑527/12, EU:C:2014:2193, punten 41 en 56.
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(133) Hiermee is de bewering van LVN, dat de melkheffingsopbrengsten geen staatsmiddelen in de zin van artikel 107,
lid 1, VWEU vormen, weerlegd.
(134) Daaruit volgt dat de betrokken heffingsopbrengsten moeten worden beschouwd als middelen die onder controle
van de overheid staan (45), en dat de met de melkheffingsopbrengsten gefinancierde maatregelen met staats
middelen worden bekostigd en aan de staat toe te rekenen zijn.
(135) Dit geldt overigens des te meer voor de middelen uit de algemene begroting die in Beieren voor de financiering
van de onderhavige melkkwaliteitstests worden gebruikt. Ook dat zijn staatsmiddelen in de zin van artikel 107,
lid 1, VWEU.

Selectief voordeel/Ondernemingen
(136) Ontvangers van de betalingen uit staatsmiddelen zijn in de eerste plaats MPBW en MPBY, die in opdracht van de
overheid laboratoriumtests uitvoeren. Deze tests komen echter uiteindelijk de melkbedrijven ten goede, aangezien
die wettelijk verplicht zijn hun geleverde melk te testen of te laten testen. MPBW en MPBY verlenen dus diensten
aan de melkbedrijven in de vorm van laboratoriumtests. De melkbedrijven kunnen bijgevolg worden beschouwd
als begunstigden van in natura verleende steun. De melkbedrijven zijn zonder enige twijfel ondernemingen in de
zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Elk potentieel voordeel wordt in deze zin ook slechts verleend aan „bepaalde
ondernemingen”, aangezien er naast de melkbedrijfsector tal van andere economische sectoren in Duitsland zijn
die niet profiteren van de onderhavige maatregelen. Als er voordelen worden verleend, zijn deze derhalve
selectief.
(137) Op grond van artikel 1, lid 1, WMV, moeten de melkbedrijven als industriële afnemers van melk alle geleverde
melk zelf testen of laten testen. Net als bij door de bedrijven zelf uitgevoerde tests, waarvan de kosten per
definitie ten laste van de melkbedrijven komen, moeten de kosten van een heffing voor door een onderzoeks
centrum uit te voeren tests worden beschouwd als normale bedrijfskosten, die de betrokken ondernemingen,
d.w.z. de melkbedrijven, op grond van de uit de nationale regeling op hen rustende verplichting normaliter zelf
moeten dragen. Daarom gaat de Commissie ervan uit dat aan de melkbedrijven in Baden-Württemberg (via de
vergoeding van de kosten van de laboratoriumtests uit heffingsmiddelen) en in Beieren (uit heffingsmiddelen en
algemene begrotingsmiddelen) een voordeel wordt verleend dat, zoals in punt 136 wordt toegelicht, selectief
werkt.
(138) In dit verband dient bovendien te worden nagegaan of de laboratoriumtests die zijn uitgevoerd, verband houden
met economische activiteiten.
(139) Naar mening van Duitsland dient de uitvoering van melkkwaliteitstests door de Milchprüfringe als een
overheidstaak te worden beschouwd (punt 26). De melkkwaliteitstests worden inderdaad op grond van publiek
rechtelijke normen, meer bepaald de WMV, uitgevoerd. De in artikel 1, lid 1, WMV vastgelegde testplicht is
weliswaar gericht op een openbaar doel (het garanderen van de melkkwaliteit — artikel 10 WMV) en de naleving
kan strafrechtelijk worden afgedwongen, maar hieruit kan niet worden geconcludeerd dat de financiering van de
melkkwaliteitstests uit heffingsmiddelen geen verband houdt met de economische activiteiten van de
onderneming (46). Veeleer gaat het om een van de vele wettelijke vereisten (productveiligheid, milieunormen enz.)
die de marktdeelnemers (lees: de melkbedrijven) bij hun economische activiteit in acht moeten nemen. De
melkkwaliteitstests maken overigens ook geen deel uit van de kerntaken van de staat in de zin van punt 16 van
de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de Europese Unie op
voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie (47).
(140) Artikel 1, lid 1, WMV is de basis voor de testplicht voor de melkbedrijven. Aan de testplicht is de verplichting
gekoppeld om de door de Milchprüfringe gemaakte testkosten, d.w.z. de kosten van de laboratoriumtests, ten laste
te nemen (punt 137). Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de uitvoering van de tests een voorwaarde is voor de
melkbedrijven om de dienovereenkomstig geteste melk te mogen verkopen. De kosten die de ondernemingen
moeten maken om hun product in de handel te brengen, zijn normale bedrijfskosten, die zij zelf moeten dragen.
In andere deelstaten dan Baden-Württemberg en Beieren, waar de WMV eveneens geldt, worden de melkbedrijven
om die reden niet met heffingsopbrengsten vergoed voor de testkosten. Zij worden dus niet bevrijd van kosten
die zij in beginsel zelf moeten dragen. De verkoop van melk door de melkbedrijven dient ongetwijfeld als een
(45) Arrest van het Hof van Justitie van 30 mei 2013, Doux Élevage, C‑677/11,EU:C:2013:348, punten 32, 35 en 38.
(46) Arrest van het Gerecht van 25 maart 2015, België/Commissie, T‑538/11, EU:T:2015:188, punt 96: Tot slot staat het feit dat door een
nationale wettelijke regeling aan ondernemingen lasten worden opgelegd, die dus noodzakelijkerwijs verband houden met de
uitoefening van overheidsprerogatieven door de betrokken lidstaat, er […] hoe dan ook niet aan in de weg dat die lasten worden
aangemerkt als „lasten die normaliter drukken op het budget van een onderneming”.
(47) PB C 8 van 11.1.2012, blz. 4.
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economische activiteit te worden aangemerkt. Als gevolg van de vergoeding van testkosten uit heffingsmiddelen
worden de melkbedrijven in Baden-Württemberg en Beieren dus bevrijd van kosten die zij in het kader van de
uitoefening van economische activiteiten normaliter zelf zouden moeten dragen.
(141) Met betrekking tot de bewering van Duitsland dat het Bondsrecht niet het referentiekader vormt om de melkbe
drijven tot het dragen van de kosten te verplichten en dus geen basis kan zijn voor selectiviteit (punten 31 tot 38)
moet worden vastgesteld dat de testplicht, waaruit de verplichting tot het dragen van de kosten voortvloeit,
definitief is geregeld in het Bondsrecht, meer bepaald artikel 1, lid 1, WMV.
(142) Zoals reeds vermeld, is in artikel 1, lid 1, WMV voor de melkbedrijven een verplichting vastgelegd tot het testen
van de door hen geleverde melk (punten 139 en 142). Hoewel artikel 6 WMV voorziet in bepaalde
bevoegdheden voor de deelstaten, met name wat de regelingen inzake de steekproefneming overeenkomstig
artikel 2 betreft, mogen dergelijke regelingen niet indruisen tegen de WMV en dus evenmin tegen artikel 1 WMV.
(143) In hetzelfde verband verwijst Duitsland met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling tussen Bond en deelstaten
naar artikel 10, lid 2, WMV (punt 37). Krachtens deze bepaling kunnen de deelstaatregeringen voorschriften
inzake de melkkwaliteitstests aannemen voor zover het Bondsministerie dienaangaande geen voorschriften heeft
vastgesteld. Zoals hierboven uiteengezet, heeft het Bondsministerie dat echter wel gedaan, namelijk bij de WMV.
Weliswaar worden de deelstaatregeringen uit hoofde van artikel 22, lid 1, eerste zin, WMV gemachtigd om
heffingen te innen. Tezelfdertijd legt de WMV de autonomie van de deelstaten echter aan banden door de hoogte
van de heffing en de overeenkomstig artikel 22, lid 2, punten 1 tot en met 6, bedoelde maatregelen aan bepaalde
grenzen te koppelen.
(144) Wat de door Duitsland in dit verband aangevoerde zaak Portugal/Commissie (48) betreft (punten 31 tot 38), stelt de
Commissie vast dat het daar behandelde gedifferentieerde belastingstelsel duidelijk verschilt van het onderhavige
geval. Toepassing van de vaststellingen in de zaak Portugal/Commissie op het onderhavige geval — zoals Duitsland
probeert — zou overigens tot gevolg hebben dat de hierboven vastgestelde verplichting tot het dragen van de
kosten (artikel 1, lid 1, WMV) als referentiekader in de zin van punt 64 van deze rechtszaak in beeld zou komen.
Dit referentiekader werd echter al gereglementeerd door de Bondsoverheid, d.w.z. de „centrale” overheid (conform
de bewoordingen in de zaak Portugal/Commissie). De vergoeding van de betrokken kosten uit heffingsopbrengsten
zou dan in vergelijking met het reeds genoemde punt 64 tot de tegenovergestelde conclusie leiden, namelijk dat
wel sprake is van selectiviteit.
(145) Voorts is de Commissie van mening dat het feit dat de melkbedrijven via de heffing de tegenwaarde van de
uitgevoerde controles al betaald hebben, geen reden is om het bestaan van selectieve begunstiging af te wijzen.
Integendeel: de Commissie is het niet eens met de bewering van Duitsland en MPBW, als zou de heffing overeen
stemmen met de feitelijke economische kosten van de in ruil geleverde prestatie (punt 39). Zoals blijkt uit
punt 2.6 van het inleidingsbesluit, worden de heffingsmiddelen gebruikt om tal van verschillende submaatregelen
te financieren. Het is kenmerkend voor de submaatregelen dat het nut dat elke individuele onderneming uit
bepaalde submaatregelen haalt, niet noodzakelijkerwijs overeenstemt met de eerder betaalde heffingsbijdragen.
Voor Beieren komt daar nog bij dat voor de financiering niet alleen heffingsmiddelen, maar ook aanvullende
middelen uit de algemene begroting worden gebruikt en dat daardoor a priori geen sprake meer kan zijn van
„compensatie”.
(146) De Commissie stelt bijgevolg vast dat de melkbedrijven in Baden-Württemberg en Beieren selectief begunstigd
werden doordat de kosten voor de melkkwaliteitstests uit heffingsmiddelen werden vergoed.

Verstoring van de mededinging en effect op de handel
(147) Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie komt een verbetering van de concurrentiepositie van een
onderneming dankzij staatssteun in het algemeen neer op verstoring van de concurrentie ten opzichte van
andere, concurrerende ondernemingen omdat die de betrokken steun niet ontvangen (49). Steun aan een
onderneming die actief is op een markt waar handel binnen de Unie plaatsvindt, kan het handelsverkeer tussen
de lidstaten ongunstig beïnvloeden (50), zelfs indien de begunstigde onderneming niet zelf deelneemt aan het
(48) Arrest van het Hof van Justitie van 6 september 2006, Portugal/Commissie, C‑88/03, EU:C:2006:511.
(49) Arrest van het Hof van Justitie van 17 september 1980, Philip Morris Holland BV/Commissie, 730/79, EU:C:1980:209, punten 11
en 12.
(50) Arrest van het Hof van Justitie van 13 juli 1988, Franse Republiek/Commissie, 102/87, EU:C:1988:391.
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handelsverkeer in de Unie (51). In de periode 2001-2012 was de handel in landbouwproducten in de Unie
aanzienlijk. De Duitse intra-uniale import en export van producten van post 0401 van de gecombineerde
nomenclatuur (melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen) (52) vertegen
woordigde in 2011 een waarde van respectievelijk 1 200 miljoen EUR en 957 miljoen EUR (53).

(148) De in het onderhavige besluit beoordeelde maatregelen dienden ter ondersteuning van activiteiten in de
landbouwsector, meer bepaald activiteiten van de melkbedrijven. Zoals hierboven toegelicht, werd een aanzienlijk
volume producten van melkbedrijven verhandeld in de Unie. Daarom is de Commissie van mening dat de
onderhavige maatregelen de handel tussen de lidstaten ongunstig konden beïnvloeden.

(149) Gezien de omvangrijke handel in landbouwproducten kan ervan worden uitgegaan dat de onderhavige submaat
regelen de concurrentie hebben verstoord of dreigden deze te verstoren, en de handel tussen de lidstaten
ongunstig konden beïnvloeden.

Bestaande steun/nieuwe steun

(150) Krachtens artikel 108, lid 1, VWEU moet de Commissie tezamen met de lidstaten de in de lidstaten bestaande
steunregelingen aan een voortdurend onderzoek onderwerpen. Met het oog daarop kan de Commissie bij de
lidstaten alle voor het onderzoek van de bestaande steunregelingen vereiste informatie opvragen, alsmede
adequate maatregelen voorstellen.

(151) Overeenkomstig artikel 1, onder b), i), van Verordening (EG) nr. 659/1999 omvat het begrip „bestaande steun”
alle steun die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag in de respectieve lidstaat bestond en die na de inwerking
treding nog steeds van toepassing is.

(152) Overeenkomstig artikel 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 659/1999 dient bestaande steun die wordt
gewijzigd, echter als „nieuwe steun” te worden beschouwd. Krachtens artikel 4 van Verordening (EG)
nr. 794/2004 van de Commissie (54) wordt „onder een wijziging in bestaande steun iedere wijziging verstaan, met
uitzondering van aanpassingen van louter formele of administratieve aard die de beoordeling van de verenig
baarheid van de steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt niet kunnen beïnvloeden”.

(153) Volgens de rechtspraak (55) wordt de oorspronkelijke regeling slechts in een nieuwe steunregeling omgezet
wanneer de wijziging de kern van die regeling raakt; van een dergelijke substantiële wijziging kan echter geen
sprake zijn wanneer het nieuwe element duidelijk los van de oorspronkelijke regeling kan worden beschouwd.

(154) Krachtens artikel 108, lid 3, VWEU moet alle nieuwe steun bij de Commissie worden aangemeld en mag deze
niet ten uitvoer worden gebracht alvorens door de Commissie te zijn goedgekeurd („standstill-verplichting”).

(155) Overeenkomstig artikel 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 659/1999 is nieuwe steun die in strijd met
artikel 108, lid 3, VWEU tot uitvoering wordt gebracht, onrechtmatig.

(156) Het bevoegde Bondsministerie en de deelstaten hebben op basis van de WMV en in het kader van de hun
verleende bevoegdheden (zie punt 24) toepassingsvoorschriften vastgesteld met daarin de rechtsgrondslagen voor
de maatregelen die in het onderhavige besluit worden beoordeeld. Afgezien van de WMV zelf (waarin enkel het
wettelijk kader en een machtiging voor de deelstaatregelingen, maar geen recht op financiële steun is vastgelegd)
hebben de Duitse autoriteiten geen informatie overgelegd waaruit blijkt dat vóór 1958 een rechtsgrondslag
voorhanden was waarvan de oorspronkelijke inhoud nog van toepassing was in de door het onderzoek bestreken
(51) Arrest van het Hof van Justitie van 14 januari 2015, Eventech Ltd/Parking Adjudicator, C‑518/13, EU:C:2015:9, punt 67.
(52) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG)
nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 304 van
31.10.2012, blz. 1).
53
( ) Bron: Eurostat.
(54) Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1).
(55) Arrest van het Gerecht van 30 april 2002, Gibraltar/Commissie, T‑195/01 en T‑207/01, EU:T:2002:111, punt 111.
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periode. De respectieve toepasselijke verordeningen inzake de inning van de heffing dateren uit 2004 (BadenWürttemberg) en 2007 (Beieren) (zie punt 24). De rechtsgrondslag voor het gebruik van de middelen is het
financieel reglement van de deelstaten, die zich, wat het doel van de middelen betreft, uitsluitend moeten houden
aan artikel 22, lid 2, WMV. Op die basis keurt de deelstaatoverheid in het betrokken begrotingsjaar het gebruik
van de middelen bij besluit goed. Daardoor gaat het bij de onderhavige maatregelen om nieuwe steun, die onder
de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, VWEU valt. Aangezien Duitsland de steunregeling echter nooit
heeft aangemeld, dient deze als onrechtmatig te worden beschouwd (artikel 1, onder f), van Verordening (EG)
nr. 659/1999).
(157) Bijgevolg hoeft de bewering van Duitsland — dat de submaatregelen BW 1 en BY 1 niet onder de dienstige
maatregelen vallen (punten 50 tot 56) — niet meer te worden behandeld, omdat deze bewering er (gezien het
voorgaande: ten onrechte) van uitgaat dat het in beginsel bestaande steun betreft.

Toetsing van de verenigbaarheid van de melkkwaliteitstests
(158) De Commissie heeft de steun die in de periode van 28 november 2001 en 31 december 2006 is verleend om de
kosten van melkkwaliteitstest te vergoeden, getoetst aan de richtsnoeren 2000-2006 en heeft deze bij besluit van
17 juli 2013 (C(2013) 4457 final) als verenigbaar met de interne markt aangemerkt (punten 162 tot 165 van het
positief besluit.

Geldende regels
(159) In artikel 107, lid 3, onder c), VWEU is bepaald dat steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen
van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, als verenigbaar met de
interne markt kunnen worden beschouwd mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt
daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.
(160) Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende de vaststelling van regels voor de beoordeling van
onrechtmatig verleende staatssteun (56) dient onrechtmatig verleende staatssteun in de zin van artikel 1, onder f),
van Verordening (EG) nr. 659/1999 te worden getoetst aan de bepalingen die van kracht waren op het ogenblik
waarop de steun werd verleend.
(161) Steun die sinds 1 januari 2007 is verleend, wordt getoetst aan de richtsnoeren 2007-2013.
(162) In het inleidingbesluit betwijfelt de Commissie of steun die in verband met de melkkwaliteitstests in de periode
vanaf 1 januari 2007 is verleend, kan worden beschouwd als verenigbaar met de interne markt (punten 166
en 167 van het inleidingsbesluit).
(163) Zoals wordt uiteengezet in het inleidingsbesluit, stelt de Commissie vast dat steun voor routinecontroles van melk
niet voldoet aan punt 109 van de richtsnoeren 2007-2013 in verbinding met artikel 16, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 1857/2006. In de laatstgenoemde bepaling staat zelfs uitdrukkelijk dat steun voor de kosten van zulke
routinecontroles niet verenigbaar met de interne markt kan zijn.
(164) In tegenstelling tot Duitsland (punt 53) stelt de Commissie vast dat de in artikel 16, lid 1, onder b), van
Verordening (EG) nr. 1857/2006 genoemde „kosten van routinematige controles van de kwaliteit van melk” ook
de onderhavige kosten voor het uitvoeren van de melkkwaliteitstests omvatten. Weliswaar is in artikel 16, lid 1,
onder b), bepaald dat steun voor „de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde testen om de
genetische kwaliteit of het genetische rendement van dieren te bepalen” wel verenigbaar is met de interne markt.
(165) De uitdrukkelijke negatieve uitzondering die in artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006
met betrekking tot de kosten van routinematige controles van de kwaliteit van melk is vastgesteld, dient volgens
de Commissie in ruime zin te worden geïnterpreteerd, aangezien de wetgever met deze vereiste duidelijk heeft
aangegeven zulke steun te willen uitsluiten van de verenigbaarheid met de interne markt.
(56) PB C 119 van 22.5.2002, blz. 22.
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(166) Controles van de melkkwaliteit betreffen de kwaliteit van de melk als dusdanig, d.w.z. de microbiologische
eigenschappen van de melk. Deze eigenschappen houden in elk geval niet rechtstreeks verband met de genetische
kwaliteit of het genetische rendement van dieren. De eigenschappen die in het kader van de melkkwaliteitstests
worden bepaald (zoals vetgehalte of somatische cellen), maken deel uit van de microbiologische eigenschappen.

(167) De bepaling in artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 heeft tot doel om de verenig
baarheid met de interne markt uit te sluiten voor alle routinecontroles van melk, aangezien de daarmee gepaard
gaande kosten tot de normale bedrijfskosten van een onderneming behoren. Steun voor de vergoeding van
bedrijfskosten hebben een zeer verstorend effect op de interne markt (57).

(168) De Commissie wenst er hier aan te herinneren dat steunverlening op grond van artikel 107, lid 1, VWEU in
beginsel verboden is. Uitzonderingen op deze regel zijn vastgelegd in artikel 107, leden 2 en 3, VWEU, in
samenhang met verenigbaarheidsvoorschriften in de vorm van verordeningen, richtsnoeren enz.. Voor de periode
2007-2013 zijn echter geen verenigbaarheidsvoorschriften beschikbaar die van toepassing zouden zijn op de
onderhavige steun voor routinecontroles van melk (tenzij sprake is van een specifieke kwaliteit of van kwaliteits
verbeteringsdoeleinden). Duitsland heeft dan ook geen verenigbaarheidsvoorschrift aangevoerd dat in betrokken
periode van kracht was — afgezien van een verwijzing naar de vroegere verenigbaarheid in het kader van de
richtsnoeren 2000-2006. Daarentegen heeft de wetgever in artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG)
nr. 1857/2006 uitdrukkelijk zijn wil kenbaar gemaakt om de verenigbaarheid met de interne markt uitdrukkelijk
uit te sluiten. In punt 13.3 van de richtsnoeren 2000-2006 wordt erop gewezen dat de reeks routinecontroles
tijdens het productieproces sterk is uitgebreid, dat de kosten van dergelijke controles een normaal onderdeel van
de productiekosten zijn geworden en dat de betrokken steun, wegens de rechtstreekse gevolgen van de kosten van
de kwaliteitscontrole voor de productiekosten, een reëel gevaar voor mededingingsvervalsing inhoudt. Krachtens
dezelfde bepaling mag weliswaar steun worden verleend voor controles door of in opdracht van derden, zoals
controles door de bevoegde bestuurlijke autoriteiten of in hun opdracht handelende instanties. In de richtsnoeren
2007-2013 heeft de wetgever, vanwege het gevaar van concurrentievervalsing, steun voor routinecontroles van
de melkkwaliteit echter als onverenigbaar met de interne markt aangemerkt. Dit duidelijke besluit van de
wetgever laat geen ruimte om de steun rechtstreeks op basis van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU als
verenigbaar te verklaren.

(169) Dat de Commissie de onderhavige melkkwaliteitstests in de periode 2001-2006 als verenigbaar met de interne
markt heeft beschouwd, heeft niet automatisch tot gevolg, zoals Duitsland oppert (punt 60), dat deze steun ook
in de daaropvolgende periode 2007-2013 als verenigbaar met de interne markt moet worden aangemerkt. Zoals
uit artikel 108, lid 1, VWEU valt af te leiden, ontwikkelt de interne markt zich geleidelijk en kan de Commissie in
het licht daarvan de steunrichtsnoeren en andere wettelijke regelingen op het gebied van steun (zoals de vrijstel
lingsverordeningen) verder ontwikkelen om de werking van de interne markt te waarborgen. Voorts ligt het in de
aard van tijdelijk begrensde verenigbaarheidsvoorschriften, zoals de landbouwrichtsnoeren, dat de steunricht
snoeren of vrijstellingsverordeningen die later in de plaats van deze voorschriften treden, inhoudelijk niet noodza
kelijkerwijs volledig hoeven overeen te stemmen met de eerder geldende regelingen.

(170) Op basis van het voorgaande concludeert de Commissie dat de in de periode 2007-2013 voor de melkkwali
teitstests verleende steun, die in het geval van submaatregel BW 1 uitsluitend met melkheffingsopbrengsten en in
het geval van submaatregel BY 1 met melkheffingsopbrengsten en algemene begrotingsmiddelen is gefinancierd,
niet verenigbaar was met de interne markt.

4. CONCLUSIE

(171) In artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 is bepaald dat de bevoegdheden van de Commissie om
steun terug te vorderen verjaren na een termijn van tien jaar. In artikel 15, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 659/1999 is bepaald dat „(d)oor elke maatregel van de Commissie […] ten aanzien van de onrechtmatige
steun […] de verjaring [wordt] gestuit”.
(57) Zie in dit verband ook overweging 17 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 waar staat dat „steun niet als enig gevolg [mag] hebben dat
de bedrijfskosten die de begunstigde onderneming normaal zou moeten dragen, permanent of periodiek worden verminderd”.
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(172) Nadat Duitsland het jaarverslag 2010 over staatssteun in de landbouwsector had ingediend, heeft de Commissie
Duitsland bij brief van 28 november 2011 om aanvullende informatie over de regeling verzocht. Door die
maatregel van de Commissie is de verjaring gestuit. Omdat de Commissie bij het positief besluit al had
vastgesteld dat de betrokken melkkwaliteitscontroles voor de periode van 28 november 2001 tot en met
31 december 2006 verenigbaar met de interne markt waren en omdat de data 31 december 2006 en
28 november 2011 minder dan tien jaar uit elkaar liggen, begint de periode waarop het onderhavige besluit
betrekking heeft, op 1 januari 2007.
(173) De Commissie stelt vast dat Duitsland onrechtmatig en in strijd met de artikelen 107 en 108 VWEU steun heeft
verleend die, voor zover de verlening sinds 1 januari 2007 plaatsvond (zie punten 160 en 164), niet verenigbaar
is met de interne markt. Deze steun werd in het geval van Baden-Württemberg uitsluitend uit melkheffingsop
brengsten overeenkomstig de WMV verleend en in het geval van Beieren uit melkheffingsopbrengsten en
algemene begrotingsmiddelen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De staatssteun die Duitsland in strijd met artikel 108, lid 3, VWEU voor in de deelstaten Baden-Württemberg en Beieren
uitgevoerde melkkwaliteitstests heeft verleend ten gunste van de in die deelstaten betrokken ondernemingen uit de
melksector, is in de periode sinds 1 januari 2007 onverenigbaar met de interne markt.

Artikel 2
1.
Duitsland vordert de met de interne markt onverenigbare steun die op grond van de in artikel 1 bedoelde steunre
geling is verleend, terug van de begunstigden.
2.
De terug te vorderen bedragen omvatten rente vanaf het tijdstip waarop zij de begunstigden ter beschikking zijn
gesteld tot het tijdstip van de daadwerkelijke terugbetaling ervan.
3.
De rente wordt op samengestelde grondslag berekend overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EG)
nr. 794/2004 en Verordening (EG) nr. 271/2008 van de Commissie (58) tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 794/2004.
4.
Duitsland schorst alle uitstaande betalingen van de in artikel 1 bedoelde steun vanaf de datum waarop dit besluit is
vastgesteld.

Artikel 3
1.
De terugvordering van de steun die is verleend in het kader van de in artikel 1 bedoelde regeling geschiedt
onverwijld en daadwerkelijk.
2.
Duitsland zorgt ervoor dat het onderhavige besluit binnen vier maanden na de datum van kennisgeving ervan ten
uitvoer wordt gelegd.

Artikel 4
1.

Binnen twee maanden na kennisgeving van dit besluit dient Duitsland de volgende informatie in bij de Commissie:

a) de lijst van begunstigden die steun hebben ontvangen in het kader van de in artikel 1 bedoelde regeling, en het
totaalbedrag aan steun dat ieder van hen in het kader van de regeling heeft ontvangen;
(58) Verordening (EG) nr. 271/2008 van de Commissie van 30 januari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de
Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB L 82 van 25.3.2008, blz. 1).
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b) het totale van elke begunstigde terug te vorderen bedrag (hoofdsom en rente);
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 werden gelast de steun terug te betalen.
2.
Duitsland houdt de Commissie op de hoogte van de vooruitgang die bij de maatregelen ter uitvoering van dit
besluit wordt gemaakt, totdat de steun die in het kader van de in artikel 1 bedoelde regeling werd verleend, volledig is
terugbetaald. Het verstrekt, op eenvoudig 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 Duitsland. Duitsland doet de begunstigden van de steun onverwijld een afschrift van dit besluit
toekomen.

Gedaan te Brussel, 18 september 2015.
Voor de Commissie
Phil HOGAN

Lid van de Commissie
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2433 VAN DE COMMISSIE
van 18 december 2015
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de
diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9168)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommu
nautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9,
lid 4,
Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging
van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,
Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie
bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie (4) zijn maatregelen op het gebied van de diergezondheid
vastgesteld in verband met Afrikaanse varkenspest in de lidstaten of in gebieden daarvan als vermeld in de bijlage
(„de betrokken lidstaten”). Deze maatregelen omvatten het verbod op de verzending van levende varkens, sperma,
eicellen en embryo's van varkens, varkensvlees, varkensvleesbereidingen, varkensvleesproducten en alle andere
producten die varkensvlees bevatten, alsook van zendingen van dierlijke bijproducten van varkens, uit bepaalde
gebieden van de betrokken lidstaten („de producten”). In de bijlage zijn deze gebieden afgebakend en in een lijst
opgenomen naargelang het risiconiveau op basis van de epidemiologische situatie in de betrokken lidstaten.

(2)

Teneinde de in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vastgestelde maatregelen op het gebied van de diergezondheid
aan te passen aan de ontwikkeling van de epidemiologische situatie in de verschillende gebieden van de betrokken
lidstaten en rekening te houden met de verschillende risiconiveaus naargelang de aard van de goederen, dient te
worden voorzien in bepaalde afwijkingen voor sommige goederen die afkomstig zijn uit de gebieden die in de
verschillende delen van de bijlage bij dat besluit zijn vermeld. Die afwijkingen moeten eveneens overeenstemmen
met de risicobeperkende invoermaatregelen inzake Afrikaanse varkenspest die zijn vermeld in de Terrestrial
Animal Health Code van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (5). De bijkomende voorzorgsmaatregelen en
diergezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn indien dergelijke afwijkingen worden toegestaan, moeten
ook in dat besluit worden beschreven.

(3)

Het verbod op de verzending van levende varkens uit de gebieden die in deel III van de bijlage bij Uitvoerings
besluit 2014/709/EU zijn vermeld, is bijzonder stringent, wat logistieke problemen kan veroorzaken en het
dierenwelzijn in het gedrang kan brengen wanneer het slachten van varkens in de betrokken gebieden niet
mogelijk is, met name door het ontbreken van geschikte slachthuizen of door een gebrek aan slachtcapaciteit in
de betrokken gebieden die in deel III van die bijlage zijn vermeld en die zich in dezelfde lidstaat of op het
grondgebied van een andere in de bijlage vermelde lidstaat bevinden.

(4)

De verplaatsing van levende varkens voor onmiddellijke slacht houdt minder risico's in dan andere soorten
verplaatsingen van levende varkens, mits risicobeperkende maatregelen worden getroffen. Het is daarom zinvol
dat, wanneer de in overweging 3 beschreven omstandigheden zich voordoen, de betrokken lidstaten bij wijze van
uitzondering afwijkingen mogen toestaan voor de verzending van levende varkens voor onmiddellijke slacht uit

(1)
(2)
(3)
(4)

PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.
PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met
Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van 11.10.2014, blz. 63).
(5) Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health (http://www.oie.int/international-standard-setting/
terrestrial-code/access-online/).
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de in deel III van de bijlage vermelde gebieden naar een slachthuis dat buiten dat gebied in dezelfde lidstaat of in
een andere in de bijlage opgenomen lidstaat is gevestigd, mits risicobeperkingsmaatregelen worden toegepast om
de ziektebestrijding niet in gevaar te brengen.
(5)

Verplaatsingen van verschillende varkensproducten houden verschillende risiconiveaus in voor de verspreiding
van Afrikaanse varkenspest. In de regel brengt de verplaatsing van varkenssperma uit gebieden waarvoor
beperkingen gelden, een aanzienlijk risico op blootstelling en mogelijke gevolgen met zich mee. Wanneer echter
aanvullende risicobeperkingsmaatregelen zoals tests en een verhoogde biobeveiliging worden toegepast, kunnen
afwijkingen worden toegestaan voor sperma dat is gewonnen in de gebieden die in de delen II en III van de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn vermeld. Bijgevolg moet artikel 9 van dat uitvoeringsbesluit
worden gewijzigd.

(6)

Afwijkingen voor de verzending van bepaalde levende varkens uit de in de delen II en III van de bijlage bij Uitvoe
ringsbesluit 2014/709/EU vermelde gebieden naar andere in deel II of deel III van die bijlage vermelde gebieden
van een andere lidstaat met een soortgelijke ziektestatus zijn gerechtvaardigd mits specifieke risicobeperkende
maatregelen worden toegepast. De flexibiliteit die deze nieuwe maatregelen bieden, is belangrijk voor een goede
tenuitvoerlegging van de maatregelen op middellange en lange termijn. Dit vereist de totstandbrenging van een
veilige kanalisatieprocedure onder strikt toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en
bestemming. Bijgevolg moeten de artikelen 3 en 4 van het uitvoeringsbesluit worden gewijzigd.

(7)

Als aanvullende risicobeperkende maatregel moet worden voorzien in een kanalisatieprocedure om dieren uit
gebieden met een hoger risico voor Afrikaanse varkenspest te isoleren. Derhalve moeten de procedures voor de
verzending, doorvoer en levering van levende varkens worden verduidelijkt en gespecificeerd.

(8)

De in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU voorziene afwijkingen voor de verzending van levende varkens en sperma
tussen gebieden met een vergelijkbaar risico voor Afrikaanse varkenspest mogen alleen worden toegepast met
voorafgaandelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming.

(9)

Bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (1) is bepaald dat dieren die verplaatst worden, vergezeld moeten gaan van
gezondheidscertificaten. Wanneer afwijkingen van het verbod op de verzending van levende varkens uit in de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vermelde gebieden worden toegepast op levende varkens die bestemd
zijn voor handelsverkeer binnen de Unie moet in deze gezondheidscertificaten naar dat besluit worden verwezen
om ervoor te zorgen dat in de desbetreffende certificaten adequate en juiste gezondheidsinformatie wordt
verstrekt.

(10)

Voor de periode van toepassing van de in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vastgestelde maatregelen op het
gebied van de diergezondheid moet rekening worden gehouden met de epidemiologie van Afrikaanse varkenspest
en de voorwaarden waaronder de status „vrij van Afrikaanse varkenspest” overeenkomstig de Terrestrial Animal
Health Code van de Wereldorganisatie voor diergezondheid opnieuw kan worden verkregen. De periode van
toepassing van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom tot en met 31 december 2019 worden verlengd.

(11)

Verscheidene gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Estland en Letland zijn gemeld in gebieden
die in de delen II en III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn vermeld. Deze gevallen bevinden
zich in de onmiddellijke nabijheid van gebieden die in deel I van de bijlage zijn vermeld.

(12)

Afrikaanse varkenspest is nog nooit gerapporteerd in de meest noordelijke gebieden van Polen die momenteel in
deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn vermeld.

(13)

Bij de risicobeoordeling van de situatie in Estland, Letland en Polen met betrekking tot Afrikaanse varkenspest
moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de huidige epidemiologische situatie in de Unie. Om
doelgerichte maatregelen op het gebied van de diergezondheid te kunnen nemen en de verdere verspreiding van
Afrikaanse varkenspest te verhoeden, maar niettemin onnodige verstoringen van de handel binnen de Unie te
voorkomen en door derde landen ongerechtvaardigd opgeworpen handelsbelemmeringen te vermijden, moet de
in de delen I en II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU opgenomen lijst van gebieden waar
maatregelen op het gebied van de diergezondheid moeten worden genomen, worden gewijzigd in het licht van de
huidige diergezondheidssituatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in die drie lidstaten.

(14)

De in dit besluit vastgestelde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

(1) Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire
handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64).
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a) de inleidende zin wordt vervangen door:
„In afwijking van het verbod van artikel 2, onder a), mogen de betrokken lidstaten de verzending toestaan van
levende varkens van een bedrijf in de in deel II van de bijlage vermelde gebieden naar andere gebieden op het
grondgebied van dezelfde lidstaat of naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in andere lidstaten,
mits:”;
b) het volgende punt 4 wordt toegevoegd:
„4. de volgende aanvullende vereisten worden gesteld aan levende varkens die naar in deel II of III van de bijlage
vermelde gebieden in een andere lidstaat worden verzonden:
a) de varkens voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verplaatsing van de
dieren op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de
verspreiding van Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de plaats van oorsprong zijn
voorgeschreven en door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en van bestemming zijn
goedgekeurd;
b) de lidstaat van oorsprong stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van de onder a)
bedoelde diergezondheidsgaranties en goedkeuringen door de bevoegde autoriteiten;
c) overeenkomstig artikel 16 bis is een kanalisatieprocedure vastgesteld waarover de bevoegde autoriteiten
van de lidstaten van oorsprong, doorvoer en bestemming toezicht uitvoeren om ervoor te zorgen dat
dieren die in overeenstemming met de onder a) vastgestelde aanvullende vereisten worden verzonden, op
een veilige manier worden vervoerd en vervolgens niet naar een andere lidstaat worden verzonden;
d) voor levende varkens die voldoen aan de in punt 4 van dit artikel vastgestelde aanvullende vereisten, wordt
de volgende zin toegevoegd aan de overeenkomstige gezondheidscertificaten voor varkens als bedoeld in
artikel 5, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG:
„Varkens in overeenstemming met artikel 3 van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie”.”.
2) Het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 3 bis
Afwijking van het verbod op de verzending van levende varkens uit de in deel III van de bijlage vermelde
gebieden
In afwijking van het verbod van artikel 2, onder a), mogen de betrokken lidstaten de verzending toestaan van levende
varkens van een bedrijf in de in deel III van de bijlage vermelde gebieden naar andere in deel II vermelde gebieden op
het grondgebied van dezelfde lidstaat of naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in andere lidstaten,
mits:
1. de varkens van een bedrijf zijn dat voldoet aan een door de bevoegde overheid goedgekeurd passend niveau van
biobeveiliging, het bedrijf onder toezicht van de bevoegde autoriteit staat, en de varkens voldoen aan de in
artikel 3, lid 1, en artikel 3, lid 2 of lid 3, vastgestelde vereisten;
2. de varkens zich bevinden in het centrum van een gebied met een straal van ten minste drie kilometer waar alle
dieren op de bedrijven aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, en artikel 3, lid 2 of 3, voldoen;
3. de voor het bedrijf van verzending bevoegde autoriteit de voor het bedrijf van bestemming bevoegde autoriteit
tijdig op de hoogte stelt van de geplande verzending van de varkens, en de voor het bedrijf van bestemming
bevoegde autoriteit de voor het bedrijf van verzending bevoegde autoriteit in kennis stelt van de aankomst van de
dieren;
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4. het vervoer van de varkens binnen en door gebieden buiten de in deel III van de bijlage vermelde gebieden
volgens vooraf bepaalde transportroutes verloopt en de voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van die
varkens zo spoedig mogelijk na het lossen worden gereinigd en indien nodig van insecten worden ontdaan en
worden ontsmet;
5. voor levende varkens die naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in een andere lidstaat worden
verzonden, de volgende aanvullende vereisten van toepassing zijn:
a) de varkens voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verplaatsing van de dieren
op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de verspreiding van
Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong zijn voorgeschreven en door
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming zijn goedgekeurd;
b) de lidstaat van oorsprong stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van de onder a)
bedoelde diergezondheidsgaranties en goedkeuringen door de bevoegde autoriteiten en keurt een lijst goed van
bedrijven die voldoen aan de diergezondheidsgaranties;
c) overeenkomstig artikel 16 bis is een kanalisatieprocedure vastgesteld waarover de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten van oorsprong, doorvoer en bestemming toezicht uitvoeren om ervoor te zorgen dat dieren die in
overeenstemming met de onder a) vastgestelde aanvullende vereisten worden verzonden, op een veilige manier
worden vervoerd en vervolgens niet naar een andere lidstaat worden verzonden;
d) voor levende varkens die aan alle voorwaarden van dit artikel voldoen, wordt de volgende zin toegevoegd aan
de overeenkomstige gezondheidscertificaten voor varkens als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Richtlijn
64/432/EEG:
„Varkens in overeenstemming met artikel 3 bis van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie”.”.
3) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) de inleidende zin wordt vervangen door:
„In afwijking van de verbodsbepalingen van artikel 2, onder a) en c), mogen de betrokken lidstaten de verzending
toestaan van levende varkens voor onmiddellijke slacht van de in deel III van de bijlage vermelde gebieden naar
andere gebieden op het grondgebied van dezelfde lidstaat of naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden
in een andere lidstaat indien er logistieke beperkingen bestaan met betrekking tot de slachtcapaciteit van de door
de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 12 goedgekeurde slachthuizen die in de in deel III van de bijlage
vermelde gebieden zijn gevestigd, mits:”;
b) het volgende punt 10 wordt toegevoegd:
„10. voor levende varkens die naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in een andere lidstaat worden
verzonden, de volgende aanvullende vereisten van toepassing zijn:
a) de varkens voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verplaatsing van de
dieren op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de
verspreiding van Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de plaats van
oorsprong zijn voorgeschreven en door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en
bestemming zijn goedgekeurd;
b) de lidstaat van de plaats van oorsprong stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis
van de onder a) bedoelde diergezondheidsgaranties en goedkeuring door de bevoegde autoriteiten en
keurt een lijst goed van bedrijven die voldoen aan de diergezondheidsgaranties;
c) overeenkomstig artikel 16 bis is een kanalisatieprocedure vastgesteld waarover de bevoegde autoriteiten
van de lidstaten van oorsprong, doorvoer en bestemming toezicht uitvoeren om ervoor te zorgen dat
dieren die in overeenstemming met de onder a) vastgestelde aanvullende vereisten worden verzonden, op
een veilige manier worden vervoerd en vervolgens niet naar een andere lidstaat worden verzonden;
d) voor levende varkens die aan alle voorwaarden van dit artikel voldoen, wordt de volgende zin toegevoegd
aan de overeenkomstige gezondheidscertificaten voor varkens als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Richtlijn
64/432/EEG:
„Varkens in overeenstemming met artikel 4 van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie”.”.
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4) In artikel 8, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:
„1. Onverminderd artikel 3, artikel 3 bis en artikel 4 zorgen de betrokken lidstaten ervoor dat vanaf hun
grondgebied geen levende varkens naar andere lidstaten en derde landen worden verzonden, behalve indien die
levende varkens afkomstig zijn:”.
5) Artikel 9 wordt vervangen door:

„Artikel 9
Verbod op de verzending van zendingen varkenssperma en eicellen en embryo's van varkens uit de in de
bijlage vermelde gebieden naar andere lidstaten en derde landen
1.
De betrokken lidstaat zorgt ervoor dat vanaf zijn grondgebied geen zendingen van de volgende producten naar
andere lidstaten en derde landen worden verzonden:
a) varkenssperma, tenzij het gewonnen is van beren die worden gehouden in een erkend spermacentrum als bedoeld
in artikel 3, onder a), van Richtlijn 90/429/EEG van de Raad (*) dat buiten de in de delen II, III en IV van de
bijlage bij dit besluit vermelde gebieden is gevestigd;
b) de eicellen en embryo's van varkens, tenzij die eicellen en embryo's afkomstig zijn van donorzeugen die worden
gehouden op bedrijven die in overeenstemming zijn met artikel 8, lid 2, en die buiten de in de delen II, III en IV
van de bijlage vermelde gebieden zijn gelegen en de embryo's in vivo verkregen embryo's zijn die het resultaat zijn
van kunstmatige inseminatie of in vitro geproduceerde embryo's die het resultaat zijn van fertilisatie met sperma
dat aan de onder a) van dit lid bepaalde voorwaarden voldoet.
2.
In afwijking van de in lid 1, onder a), van dit artikel en in artikel 2, onder b), vastgestelde verboden mogen de
betrokken lidstaten de verzending toestaan van zendingen varkenssperma, indien het sperma gewonnen is van
donorberen die worden gehouden in een erkend spermacentrum als bedoeld in artikel 3, onder a), van Richtlijn
90/429/EEG, dat alle regels inzake biobeveiliging die relevant zijn voor Afrikaanse varkenspest toepast en zich in een
in de delen II en III van de bijlage bij dit besluit vermeld gebied bevindt en de bestemming een gebied is dat zich in
een in deel II of III van de bijlage vermeld gebied van dezelfde of een andere lidstaat bevindt, op voorwaarde dat:
a) de zendingen varkenssperma voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verzending
van de zending sperma op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen
de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong zijn voorge
schreven en door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming zijn goedgekeurd;
b) de lidstaat van oorsprong de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis stelt van de onder a)
bedoelde diergezondheidsgaranties;
c) de donorberen voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1, en artikel 3, lid 2 of lid 3;
d) elke donorbeer binnen vijf dagen vóór de datum van winning van het te verzenden sperma aan een test voor de
opsporing van ziekteverwekkers wordt onderworpen, waarna de negatieve resultaten en een kopie van de testre
sultaten aan het gezondheidscertificaat dat de zending van het sperma vergezelt worden gehecht;
e) de volgende aanvullende verklaring wordt toegevoegd aan de overeenkomstige gezondheidscertificaten als bedoeld
in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 90/429/EEG:
„Varkenssperma in overeenstemming met artikel 9 van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van
9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse
varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU”.
(*) Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften
van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan
(PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62).”.
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6) Het volgende artikel 16 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 16 bis
Kanalisatieprocedure
De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de kanalisatieprocedure aan de volgende eisen voldoet:
1. elke vrachtwagen en elk ander voertuig dat wordt gebruikt voor het vervoer van levende varkens is:
a) door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending afzonderlijk geregistreerd voor het vervoer van
levende varkens volgens de kanalisatieprocedure;
b) na het laden door de officiële dierenarts verzegeld; alleen de bevoegde ambtenaar van de bevoegde autoriteit
mag het zegel verbreken en door een nieuw zegel vervangen; elke lading of vervanging van een zegel wordt
meegedeeld aan de bevoegde autoriteit;
2. het vervoer gebeurt:
a) rechtstreeks en zonder haltes;
b) volgens de door de bevoegde autoriteit toegestane route;
3. de officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van bestemming moet elke aankomst bevestigen bij
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong;
4. na het lossen van de levende varkens worden de vrachtwagen of het voertuig en de andere uitrusting die wordt
gebruikt voor het vervoer van die varkens, in de afgesloten ruimte van de plaats van bestemming onder toezicht
van de officiële dierenarts in hun geheel gereinigd en ontsmet. Artikel 12, onder a), van Richtlijn 2002/60/EG is
van toepassing;
5. de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong ziet erop toe dat, vóór de eerste verzending uit in deel III van
de bijlage vermelde gebieden plaatsvindt, met de desbetreffende autoriteiten als bedoeld in bijlage VI, punt c), bij
Richtlijn 2002/60/EG de nodige schikkingen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat het noodplan, de commando
structuur en de volledige samenwerking van diensten in geval van ongevallen tijdens het vervoer, een ernstig
defect aan de vrachtwagen of het voertuig of frauduleus handelen van de exploitant, zijn gewaarborgd. De
exploitanten van de vrachtwagens stellen de bevoegde autoriteit onmiddellijk in kennis van een ongeval met of
een ernstig defect aan de vrachtwagen of het voertuig.”.
7) In artikel 21 wordt de datum „31 december 2018” vervangen door „31 december 2019”.
8) De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Adressaten
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2015.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE
DEEL I

1. Estland
De volgende gebieden in Estland:
— de linn Keila,
— de linn Kunda,
— de linn Loksa,
— de linn Maardu,
— de linn Mustvee,
— de linn Pärnu,
— de linn Saue,
— de linn Tallinn,
— de maakond Läänemaa,
— het deel van de vald Kuusalu ten noorden van weg nr. 1 (E20),
— de vald Are,
— de vald Audru,
— de vald Halinga,
— de vald Haljala,
— de vald Harku,
— de vald Jõelähtme,
— de vald Keila,
— de vald Kernu,
— de vald Kiili,
— de vald Koonga,
— de vald Lavassaare,
— de vald Nissi,
— de vald Padise,
— de vald Paikuse,
— de vald Raasiku,
— de vald Rae,
— de vald Rägavere,
— de vald Saku,
— de vald Saue,
— de vald Sauga,
— de vald Sindi,
— de vald Sõmeru,
— de vald Tootsi,
— de vald Tori,
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— de vald Tõstamaa,
— de vald Varbla,
— de vald Vasalemma,
— de vald Vihula,
— de vald Viimsi,
— de vald Viru-Nigula.
2. Letland
De volgende gebieden in Letland:
— in de novads Ogres, de pagasti Suntažu en Ogresgala,
— de novads Ādažu,
— de novads Amatas,
— de novads Carnikavas,
— de novads Garkalnes,
— de novads Ikšķiles,
— de novads Inčukalna,
— de novads Jaunjelgavas,
— de novads Ķeguma,
— de novads Līgatnes,
— de novads Mālpils,
— de novads Neretas,
— de novads Ropažu,
— de novads Salas,
— de novads Siguldas,
— de novads Vecumnieku,
— de novads Viesītes.
3. Litouwen
De volgende gebieden in Litouwen:
— in de rajono savivaldybė Jurbarkas, de seniūnija Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus en Juodaičių,
— in de rajono savivaldybė Pakruojis, de seniūnija Klovainių, Rozalimo en Pakruojo,
— in de rajono savivaldybė Panevežys, de seniūnija Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio en Smilgių,
— in de rajono savivaldybė Raseiniai, de seniūnija Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų en Šiluvos,
— in de rajono savivaldybė Šakiai, de seniūnija Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų,
Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų en Šakių,
— de rajono savivaldybė Pasvalys,
— de rajono savivaldybė Vilkaviškis,
— de rajono savivaldybė Radviliškis,
— de savivaldybė Kalvarija,
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— de savivaldybė Kazlų Rūda,
— de savivaldybė Marijampolė.
4. Polen
De volgende gebieden in Polen:
in het woiwodschap podlaskie:
— de gminy Augustów met de stad Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin en Bargłów Kościelny in de powiat
augustowski,
— de gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady en
Dobrzyniewo Duże en een deel van de gmina Zabłudów (het zuidwestelijke deel van de gmina, afgebakend door
de lijn die door weg nr. 19 en vervolgens door weg nr. 685 wordt gevormd) in de powiat białostocki,
— de gminy Czyże, Hajnówka met de stad Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele en Czeremcha in de powiat
hajnowski,
— de gminy Grodzisk, Dziadkowice en Milejczyce in de powiat siemiatycki,
— de gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie met de stad Wysokie Mazowieckie,
Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo en Ciechanowiec in de powiat wysokomazowiecki,
— de powiat sejneński,
— de gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki en Raczki in de powiat suwalski,
— de gmina Rutki in de powiat zambrowski,
— de gminy Suchowola en Korycin in de powiat sokólski,
— de powiat bielski,
— de powiat M. Białystok,
— de powiat M. Suwałki,
— de powiat moniecki.
DEEL II

1. Estland
De volgende gebieden in Estland:
— de linn Kallaste,
— de linn Rakvere,
— de linn Tartu,
— de linn Vändra,
— de linn Viljandi,
— de maakond IDA-Virumaa,
— de maakond Põlvamaa,
— de maakond Raplamaa,
— het deel van de vald Kuusalu ten zuiden van weg nr. 1 (E20),
— het deel van de vald Palamuse ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,
— het deel van de vald Pärsti ten westen van weg nr. 24126,
— het deel van de vald Suure-Jaani ten westen van weg nr. 49,
— het deel van de vald Tabivere ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,
— het deel van de vald Tamsalu ten noordoosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,
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— het deel van de vald Tartu ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,
— het deel van de vald Viiratsi ten westen van de lijn die wordt gevormd door het westelijke deel van weg nr. 92 tot
het kruispunt met weg nr. 155, vervolgens weg nr. 155 tot het kruispunt met weg nr. 24156, vervolgens weg
nr. 24156 tot aan de kruising met de rivier Verilaske en vervolgens de rivier Verilaske tot de zuidelijke grens van
de vald,
— de vald Abja,
— de vald Aegviidu,
— de vald Alatskivi,
— de vald Anija,
— de vald Häädemeeste,
— de vald Haaslava,
— de vald Halliste,
— de vald Kadrina,
— de vald Kambja,
— de vald Karksi,
— de vald Kasepää,
— de vald Kõpu,
— de vald Kose,
— de vald Kõue,
— de vald Laekvere,
— de vald Luunja,
— de vald Mäksa,
— de vald Meeksi,
— de vald Pala,
— de vald Peipsiääre,
— de vald Piirissaare,
— de vald Rakvere,
— de vald Saarde,
— de vald Saare,
— de vald Surju,
— de vald Tahkuranna,
— de vald Tapa,
— de vald Vändra,
— de vald Vara,
— de vald Vinni,
— de vald Võnnu.
2. Letland
De volgende gebieden in Letland:
— de novads Krimuldas,
— in de novads Limbažu, de pagasti Skultes, Vidridžu, Limbažu en Umurgas,
— in de novads Ogres, de pagasti Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles en Taurupes,
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— de novads Priekuļu,
— in de novads Salacgrīvas, de pagasts Liepupes,
— de novads Aizkraukles,
— de novads Aknīstes,
— de novads Alūksnes,
— de novads Apes,
— de novads Baltinavas,
— de novads Balvi,
— de novads Cēsu,
— de novads Cesvaines,
— de novads Ērgļu,
— de novads Gulbenes,
— de novads Ilūkstes,
— de novads Jaunpiebalgas,
— de novads Jēkabpils,
— de novads Kocēnu,
— de novads Kokneses,
— de novads Krustpils,
— de novads Lielvārdes,
— de novads Līvānu,
— de novads Lubānas,
— de novads Madonas,
— de novads Pārgaujas,
— de novads Pļaviņu,
— de novads Raunas,
— de novads Rugāju,
— the novads Saulkrastu,
— de novads Sējas,
— de novads Skrīveru,
— de novads Smiltenes,
— de novads Varakļānu,
— de novads Vecpiebalgas,
— de novads Viļakas,
— de republikas pilsēta Jēkabpils,
— de republikas pilsēta Valmiera.
3. Litouwen
De volgende gebieden in Litouwen:
— in de rajono savivaldybė Anykščiai, de seniūnija Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai,
Skiemonys, Traupis en Troškūnai en het deel van Svėdasai ten zuiden van weg nr. 118,
— in de rajono savivaldybė Jonava, de seniūnija Šilų en Bukonių, en in de seniūnija Žeimių, de kaimas Biliuškiai,
Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka en Naujokai,
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— in de rajono savivaldybė Kaišiadorys, de seniūnija Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių,
Žiežmarių en Žiežmarių apylinkės en het deel van de seniūnija Rumšiškių gelegen ten zuiden van de weg N. A1,
— in de rajono savivaldybė Kaunas, de seniūnija Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos,
Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų,
Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių en Zapyškio,
— in de rajono savivaldybė Kėdainiai, de seniūnija Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio,
Vilainių, Truskavos, Šėtos en Kėdainių miesto,
— in de rajono savivaldybė Panevėžys, de seniūnija Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos,
Vadoklių en Velžio,
— in de rajono savivaldybė Šalčininkai, de seniūnija Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių,
Butrimonių, Eišiškių, Poškonių en Dieveniškių,
— in de rajono savivaldybė Varėna, de seniūnija Kaniavos, Marcinkonių en Merkinės,
— de miesto savivaldybė Alytus,
— de miesto savivaldybė Kaišiadorys,
— de miesto savivaldybė Kaunas,
— de miesto savivaldybė Panevėžys,
— de miesto savivaldybė Vilnius,
— de rajono savivaldybė Alytus,
— de rajono savivaldybė Biržai,
— de rajono savivaldybė Druskininkai,
— de rajono savivaldybė Lazdijai,
— de rajono savivaldybė Prienai,
— de rajono savivaldybė Širvintos,
— de rajono savivaldybė Ukmergė,
— de rajono savivaldybė Vilnius,
— de savivaldybė Birštonas,
— de savivaldybė Elektrėnai.
4. Polen
De volgende gebieden in Polen:
in het woiwodschap podlaskie:
— de gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków en een deel van de gmina Zabłudów (het noordoostelijke deel
van de gmina, afgebakend door de lijn die door weg nr. 19 en vervolgens door weg nr. 685 wordt gevormd) in
de powiat białostocki,
— de gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór en Sidra in de powiat sokólski,
— de gmina Lipsk in de powiat augustowski,
— de gminy Narew, Narewka en Białowieża in de powiat hajnowski.
DEEL III

1. Estland
De volgende gebieden in Estland:
— de linn Elva,
— de linn Jõgeva,
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— de linn Põltsamaa,
— de linn Võhma,
— de maakond Järvamaa,
— de maakond Valgamaa,
— de maakond Võrumaa,
— het deel van de vald Palamuse ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,
— het deel van de vald Pärsti ten oosten van weg nr. 24126,
— het deel van de vald Suure-Jaani ten oosten van weg nr. 49,
— het deel van de vald Tabivere ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,
— het deel van de vald Tamsalu ten zuidwesten van de spoorweg Tallinn-Tartu,
— het deel van de vald Tartu ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,
— het deel van de vald Viiratsi ten oosten van de lijn die wordt gevormd door het westelijke deel van weg nr. 92 tot
het kruispunt met weg nr. 155, vervolgens weg nr. 155 tot het kruispunt met weg nr. 24156, vervolgens weg
nr. 24156 tot aan de kruising met de rivier Verilaske en vervolgens de rivier Verilaske tot de zuidelijke grens van
de vald,
— de vald Jõgeva,
— de vald Kolga-Jaani,
— de vald Konguta,
— de vald Kõo,
— de vald Laeva,
— de vald Nõo,
— de vald Paistu,
— de vald Pajusi,
— de vald Põltsamaa,
— de vald Puhja,
— de vald Puurmani,
— de vald Rakke,
— de vald Rannu,
— de vald Rõngu,
— de vald Saarepeedi,
— de vald Tähtvere,
— de vald Tarvastu,
— de vald Torma,
— de vald Ülenurme,
— de vald Väike-Maarja.
2. Letland
De volgende gebieden in Letland:
— in de novads Limbažu, de pagasti Viļķenes, Pāles en Katvaru,
— in de novads Salacgrīvas, de pagasti Ainažu en Salacgrīvas,
— de novads Aglonas,
— de novads Alojas,
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— de novads Beverīinas,
— de novads Burtnieku,
— de novads Ciblas,
— de novads Dagdas,
— de novads Daugavpils,
— de novads Kārsavas,
— de novads Krāslavas,
— de novads Ludzas,
— de novads Mazsalacas,
— de novads Naukšēnu,
— de novads Preiļu,
— de novads Rēzeknes,
— de novads Riebiņu,
— de novads Rūjienas,
— de novads Strenču,
— de novads Valkas,
— de novads Vārkavas,
— de novads Viļānu,
— de novads Zilupes,
— de republikas pilsēta Daugavpils,
— de republikas pilsēta Rēzekne.
3. Litouwen
De volgende gebieden in Litouwen:
— in de rajono savivaldybė Anykščiai, de seniūnija Viešintos en het deel van de seniūnija Svėdasai ten noorden van
weg nr. 118,
— in de rajono savivaldybė Jonava, de seniūnija Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių en Kulvos, en in de seniūnija
Žeimiai, de kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai,
Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės,
Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai en Žeimių miestelis,
— in de rajono savivaldybė Kaišiadorys, de seniūnija Palomenės en Pravieniškių en het deel van de seniūnija
Rumšiškių gelegen ten noorden van de weg N. A1,
— in de rajono savivaldybė Kaunas, de seniūnija Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos en Neveronių,
— in de rajono savivaldybė Kėdainiai, de seniūnija Pelėdnagių,
— in de rajono savivaldybė Šalčininkai, de seniūnija Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos en Kalesninkų,
— in de rajono savivaldybė Varėna, de seniūnija Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos en Vydenių,
— de miesto savivaldybė Jonava,
— de rajono savivaldybė Ignalina,
— de rajono savivaldybė Kupiškis,
— de rajono savivaldybė Moletai,
— de rajono savivaldybė Rokiškis,
— de rajono savivaldybė Švencionys,
— de rajono savivaldybė Trakai,
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— de rajono savivaldybė Utena,
— de rajono savivaldybė Zarasai,
— de savivaldybe Visaginas.
4. Polen
De volgende gebieden in Polen:
in het woiwodschap podlaskie:
— de gminy Gródek en Michałowo in de powiat białostocki.
— de gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka en Szudziałowo in de powiat sokólski.
DEEL IV

Italië
De volgende gebieden in Italië:
alle gebieden van Sardinië.”
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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2434 VAN DE COMMISSIE
van 18 december 2015
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU betreffende maatregelen om het binnenbrengen
en de verspreiding in de Unie van schadelijke organismen te voorkomen, wat bepaalde groenten
en fruit van oorsprong uit India betreft
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9178)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnen
brengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen (1), en met name artikel 16, lid 3, vierde zin,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU van de Commissie (2) is de invoer uit India van planten, met uitzondering
van zaden en wortels, van Colocasia Schott, en van planten, met uitzondering van zaden, van Momordica L.,
Solanum melongena L. en Trichosanthes L., verboden. Bovendien is voor de invoer van planten, met uitzondering
van zaden, van Mangifera L. bij Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU vereist dat de Indiase autoriteiten passende
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de zendingen vrij zijn van schadelijke organismen.

(2)

Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU is in de tijd beperkt. In het licht van het aantal onderschepte zendingen met
schadelijke organismen op een breed scala van planten en plantaardige producten van oorsprong uit India,
concludeert de Commissie dat het Indiase fytosanitaire certificeringssysteem verder moet worden verbeterd. Het is
derhalve passend de geldigheidsduur van Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU te verlengen tot en met
31 december 2016.

(3)

Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 2 van Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU vervangen door:
„Artikel 2
Dit besluit vervalt op 31 december 2016.”.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2015.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.
(2) Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU van de Commissie van 24 april 2014 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de
verspreiding in de Unie van schadelijke organismen te voorkomen, wat bepaalde groenten en fruit van oorsprong uit India betreft
(PB L 125 van 26.4.2014, blz. 93).
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HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN
BESLUIT Nr. 1/2015 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-EGYPTE
van 21 september 2015
tot vervanging van Protocol nr. 4 bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip
„producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking [2015/2435]
DE ASSOCIATIERAAD EU-EGYPTE,

Gezien de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds (1), en met name artikel 27,
Gezien Protocol nr. 4 bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, betreffende de
definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 27 van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds („de
overeenkomst”), wordt verwezen naar Protocol nr. 4 bij de overeenkomst („Protocol nr. 4”), dat de oorsprongs
regels bevat en voorziet in cumulatie van oorsprong tussen de Europese Unie, Egypte en andere partijen bij de
Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (2) („de Conventie”).

(2)

Krachtens artikel 39 van Protocol nr. 4 kan de bij artikel 74 van de overeenkomst opgerichte Associatieraad
besluiten de bepalingen van dat protocol te wijzigen.

(3)

De Conventie strekt ertoe de protocollen inzake de oorsprongsregels die momenteel van kracht zijn tussen de
landen van het pan-Euro-mediterrane gebied, door één rechtshandeling te vervangen.

(4)

De Unie en Egypte hebben de Conventie respectievelijk op 15 juni 2011 en 9 oktober 2013 ondertekend.

(5)

De Unie en Egypte hebben hun akte van aanvaarding respectievelijk op 26 maart 2012 en 23 april 2014 bij de
depositaris van de Conventie neergelegd. Bijgevolg is de Conventie op grond van artikel 10, lid 3, ervan voor de
Unie en Egypte op respectievelijk 1 mei 2012 en 1 juni 2014 in werking getreden.

(6)

Protocol nr. 4 moet derhalve worden vervangen door een nieuw protocol dat naar de Conventie verwijst,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Protocol nr. 4 bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, betreffende de
definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking wordt vervangen
door de tekst in de bijlage bij dit besluit.
(1) PB L 304 van 30.9.2004, blz. 39.
(2) PB L 54 van 26.2.2013, blz. 4.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Het is van toepassing met ingang van 1 februari 2016.

Gedaan te Brussel, 21 september 2015.
Voor de Associatieraad
De voorzitter
F. MOGHERINI
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BIJLAGE

„PROTOCOL Nr. 4
betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve
samenwerking

Artikel 1
Toepasselijke regels van oorsprong
1.
Voor de toepassing van deze overeenkomst zijn aanhangsel I en de relevante bepalingen van aanhangsel II van de
Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (1) („de Conventie”), van
toepassing.
2.
Alle verwijzingen naar de „desbetreffende overeenkomst” in aanhangsel I en in de relevante bepalingen van
aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels gelden als
verwijzingen naar deze overeenkomst.
Artikel 2
Geschillenregeling
1.
Indien er een geschil ontstaat in verband met de controleprocedures in artikel 32 van aanhangsel I van de
Conventie dat niet kan worden opgelost door de douaneautoriteit die de controle heeft aangevraagd en de douaneauto
riteit die de controle moet uitvoeren, wordt dit aan de Associatieraad voorgelegd.
2.
In alle gevallen is de wetgeving van het land van invoer van toepassing op de regeling van geschillen tussen een
importeur en de douaneautoriteiten van het land van invoer.
Artikel 3
Wijzigingen van het protocol
De Associatieraad kan besluiten de bepalingen van dit protocol te wijzigen.
Artikel 4
Opzegging van de Conventie
1.
Indien ofwel de Europese Unie ofwel Egypte de depositaris van de Conventie schriftelijk te kennen geeft de
Conventie op grond van artikel 9 ervan te willen opzeggen, openen de Unie en Egypte onmiddellijk onderhandelingen
over oorsprongsregels voor de toepassing van deze overeenkomst.
2.
Tot de inwerkingtreding van deze nieuw overeengekomen oorsprongsregels blijven de op het moment van
opzegging geldende oorsprongsregels in aanhangsel I van de Conventie en, in voorkomend geval, de relevante
bepalingen van aanhangsel II ervan van toepassing op deze overeenkomst. Vanaf de opzegging worden de oorsprongs
regels in aanhangsel I en, in voorkomend geval, de relevante bepalingen van aanhangsel II van de Conventie evenwel zo
uitgelegd dat zij uitsluitend bilaterale cumulatie tussen de Europese Unie en Egypte toestaan.”

(1) PB L 54 van 26.2.2013, blz. 4.
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