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VERORDENING (EG) Nr. 2636/95 VAN DE COMMISSIE
van 13 november 1995

tot vaststelling van de voorwaarden voor de verlening van de specifieke
erkenning en financiële steun aan producentenorganisaties in de visserijsector
ter verbetering van de kwaliteit van hun produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

en

— de in artikel 7 ter van dezelfde, hierna «basisverorde

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van
17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector visserijprodukten en
produkten van de aquacultuur ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 3318/94 (2), en met name op artikel
7 bis, lid 4, en artikel 7 ter, lid 4,

Overwegende dat in artikel 7 bis van Verordening (EEG)
nr. 3759/92 is bepaald dat een specifieke erkenning wordt
verleend aan de producentenorganisaties die een plan
uitvoeren ter verbetering van de kwaliteit en de afzet van
hun produkten ; dat sommige voorwaarden voor de
toekenning en de intrekking van die specifieke erkenning
nader moeten worden vastgesteld ;
Overwegende dat de specifieke erkenning slechts kan
worden verleend aan de erkende producentenorganisaties
in de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3759/

ning" genoemde, verordening bedoelde financiële
steun voor producentenorganisaties die de specifieke
erkenning hebben gekregen.
Artikel 2

1 . De specifieke erkenning kan, onder de in artikel 7
bis, lid 1 , van de basisverordening vastgestelde voorwaar
den, slechts worden verleend aan de producentenorganisa
ties die overeenkomstig artikel 4 van de basisverordening
zijn erkend.

2. De intrekking van de erkenning van een producen
tenorganisatie door de betrokken Lid-Staat, op grond van
het bepaalde in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
105/76 van de Raad (3) betreffende de erkenning van de
producentenorganisaties in de visserijsector, heeft tegelij
kertijd de intrekking van de aan deze producentenorgani
satie verleende specifieke erkenning tot gevolg.
Artikel 3

92 ;

Overwegende dat nader moet worden bepaald welke
inlichtingen door de producentenorganisaties dienen te
worden verstrekt en dat sommige aspecten van de proce
dure voor de verlening en de intrekking van de specifieke
erkenning toelichting behoeven ;

1 . De specifieke erkenning van een producentenorga
nisatie wordt ingetrokken indien niet langer aan de in
artikel 7 bis van de basisverordening opgesomde voor
waarden wordt voldaan of indien deze erkenning op
onjuiste informatie is gebaseerd.

Overwegende dat in artikel 7 ter van genoemde verorde
ning voorts is bepaald dat de Lid-Staten aan de producen
tenorganisaties die de specifieke erkenning hebben gekre
gen, financiële steun kunnen toekennen ; dat sommige
elementen die van invloed zijn op de bepaling van deze
steun en de wijze van financiering via het financieringsin
strument voor de oriëntatie van de visserij, dienen te
worden gepreciseerd ;

2. Wanneer een producentenorganisatie haar verplich
tingen niet nakomt of verzuimt de voor het toezicht op
haar activiteiten benodigde inlichtingen aan de betrokken
Lid-Staat te verstrekken, kan deze de specifieke erkenning
weigeren of intrekken.

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor visserijprodukten,

3 . De specifieke erkenning wordt met terugwerkende
kracht ingetrokken indien de organisatie deze erkenning
op bedrieglijke wijze heeft gebruikt of verkregen. In
dergelijk geval wordt alle op grond van artikel 7 ter van
de basisverordening verleende steun door de betrokken
Lid-staat teruggevorderd.
Artikel 4

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Hierbij worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor :
— de in artikel 7 bis van Verordening (EEG) nr. 3759/92
bedoelde specifieke erkenning van producentenorga
nisaties,

(') PB nr. L 388 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

2 PB nr. L 350 van 31 . 12. 1994, blz. 15.

Producentenorganisaties die een verzoek om specifieke
erkenning indienen, verstrekken de bevoegde autoriteiten
van de betrokken Lid-Staat de volgende inlichtingen :

a) een lijst met de door hen, of door de aangesloten
producenten volgens door de organisatie vastgestelde
gemeenschappelijke regels, in de handel gebrachte
produkten waarop het plan ter verbetering van de

kwaliteit en de afzet van toepassing is ;
(3) PB nr. L 20 van 28. 1 . 1976, blz. 39.
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b) een gedetailleerde beschrijving van het plan ter verbe
tering van de kwaliteit en de afzet van de betreffende
produkten ; deze beschrijving bevat ten minste een
volledige opgave van :
— de doelstellingen van het plan,
— de beoogde maatregelen en middelen die in de
verschillende fases van de produktie en de afzet
(bewaring aan boord, lossen en laden, groot- en
kleinhandel, enz.) zullen worden genomen c.q.

ingezet om de kwaliteit en de afzet van de
produkten te verbeteren,
— eventuele innovatieve elementen van het plan,
— de kenmerken van een systeem om de doelmatig
heid van het plan permanent te bewaken ;

c) een geraamde begroting voor de uitvoering van het
plan over een periode van drie jaar.
Artikel 5

1 . Binnen 30 dagen nadat hij van een producentenor
ganisatie een plan heeft ontvangen, doet de betrokken
Lid-Staat een volledig afschrift daarvan aan de Commisie
toekomen .
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4. De betrokken Lid-Staat geeft de Commissie binnen
twee maanden kennis van alle beslissingen om een speci
fieke erkenning van een producentenorganisatie te verle
nen, in te trekken of te weigeren .
Artikel 6

1 . Voor de berekening van de in artikel 7 ter, lid 2, van
de basisverordening bedoelde steun wordt de omzet van

de eerste verkoop in aanmerking genomen die door de
producentenorganisatie in het jaar waarvoor de steun
wordt aangevraagd, is gerealiseerd met de afzet van de
produkten waarop het kwaliteitsverbeteringsplan betrek
king heeft.
De organisatie voert met dit doel een afzonderlijke boek
houding van de betreffende produkten .
2. Artikel 1 , lid 1 , onder c) en e), van Verordening
(EEG) nr. 1452/83 van de Commissie ^) tot omschrijving
van de beheerskosten van de producentenorganisaties in
de sector visserijprodukten is van overeenkomstige toepas
sing bij de berekening van het in artikel 7 ter, lid 2, van
de basisverordening bedoelde maximumsteunbedrag, mits
uit een afzonderlijke boekhouding onomstotelijk blijkt dat
de betreffende kosten samenhangen met de uitvoering
van het plan .

Indien de Commissie, binnen de in artikel 7 bis, lid 3,

Artikel 7

van de basisverordening bedoelde termijn, het plan
afwijst, kan de betrokken Lid-Staat geen specifieke erken
heeft voorgelegd.

1 . De steunaanvragen moeten betrekking hebben op de
uitgaven van de Lid-Staten in een bepaald kalenderjaar en
één keer per jaar, uiterlijk op 1 mei van het daarop
volgende jaar, bij de Commissie worden ingediend.

Indien de Commissie om wijzigingen in het plan heeft

2.

verzocht, kan de betrokken Lid-Staat het plan goedkeuren

en de specifieke erkenning verlenen voor zover de betref
fende wijzigingen zijn aangebracht.

sing over de aanvragen .
3 . De bepalingen betreffende de in de steunaanvragen
van de Lid-Staten op te nemen inlichtingen, de vorm

2.

waarin dergelijke aanvragen moeten worden ingediend en

ning verlenen aan de producentenorganisatie die het plan

Uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de in

artikel 7 bis, lid 3, van de basisverordening bedoelde

termijn, geeft de betrokken Lid-Staat de producentenorga
nisatie kennis van zijn beslissing. Indien de erkenning

wordt geweigerd, dient de beslissing van de Lid-Staat met
redenen te worden omkleed .

3 . Indien de intrekking van de specifieke erkenning
wordt overwogen, worden dit voornemen en de eraan ten

grondslag liggende redenen ten minste twee weken vóór
de tenuitvoerlegging van de intrekking van de specifieke
erkenning door de betrokken Lid-Staat aan de producen
tenorganisatie medegedeeld.

De Commissie neemt, al dan niet ineens, een beslis

de door de betrokken Lid-Staten aan de Commissie te

verstrekken bewijsstukken, worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 8 van Verordening (EEG) nr.
2080/93 van de Raad (2) tot vaststelling van bepalingen
voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2052/88
met betrekking tot het financieringsinstrument voor de
oriëntatie van de visserij .
Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag

volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
teiblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 november 1995.
Voor de Commissie
Emma BONINO

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 149 van 7. 6. 1983, blz. 5.
O PB nr. L 193 van 31 . 7. 1993, blz. 1 .

