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VERORDENING (EG) Nr. 411/2007 VAN DE COMMISSIE
van 17 april 2007
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 795/2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de
bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het
kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen
voor landbouwers
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 795/2004 bevat de
uitvoeringsbepalingen die gelden voor landbouwers die
hebben geïnvesteerd in productiecapaciteit of grond hebben gehuurd op lange termijn. Die bepalingen moeten
worden aangepast om rekening te houden met de bijzondere situatie waarin landbouwers in de sector bananen zich bevinden die vóór de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 2013/2006 een dergelijke investering
hebben gedaan of een contract voor een dergelijke huur
op lange termijn hebben gesloten.

(5)

Tot de integratie van de referentiebedragen voor bananen
in de bedrijfstoeslagregeling is besloten bij Verordening
(EG) nr. 2013/2006. Daardoor hebben de lidstaten
slechts zeer weinig tijd om het nodige voor de uitvoering
van die integratie te doen. Maatregelen dienen te worden
genomen om te zorgen voor een soepele overgang van
de vroegere regeling inzake compenserende steun voor
bananen naar de bedrijfstoeslagregeling waarin die steun
is geïntegreerd. Met name dient te worden gegarandeerd
dat de landbouwers binnen redelijke termijnen kunnen
gebruikmaken van hun rechten. Mocht die mogelijkheid
in gevaar komen, dan dienen de lidstaten de aanvraagtermijnen waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet, te verlengen.

(6)

Overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1782/2003 moet voor de vorming van de nationale
reserve een lineaire procentuele verlaging worden toegepast op alle referentiebedragen. Bepalingen moeten worden vastgesteld om te verduidelijken hoe de lidstaten die
de bedrijfstoeslagregeling reeds in 2005 en 2006 hebben
toegepast, te werk moeten gaan voor de integratie van de
referentiebedragen voor bananen in de vorming van de
nationale reserve.

(7)

De specifieke bepalingen in de artikelen 48 quater en
48 quinquies van Verordening (EG) nr. 795/2004 moeten worden aangepast met het oog op de opneming van
de sector bananen in de bedrijfstoeslagregeling.

(8)

Verordening (EG) nr. 795/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor rechtstreekse betalingen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29
september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en
houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93,
(EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001,
(EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999,
(EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr.
2529/2001 (1), en met name op artikel 145, onder c), d) en
d quater),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie (2)
zijn met ingang van 2005 de uitvoeringsbepalingen voor
de bedrijfstoeslagregeling vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 zoals gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2013/2006 zijn de voorschriften
voor de ontkoppeling van de steun voor bananen en
de integratie daarvan in de bedrijfstoeslagregeling vastgesteld. Daarom dienen de desbetreffende uitvoeringsbepalingen te worden aangenomen. Die uitvoeringsbepalingen
moeten op dezelfde leest zijn geschoeid als die welke
reeds bij Verordening (EG) nr. 795/2004 zijn vastgesteld
voor olijfolie, tabak, katoen, hop en suikerbieten, suikerriet en cichorei.

(3)

Overeenkomstig artikel 70, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 hebben Spanje, Frankrijk en
Portugal besloten om de aan de landbouwers in de ultraperifere gebieden verleende rechtstreekse betalingen uit
te sluiten van de bedrijfstoeslagregeling. Bijgevolg gelden
de bepalingen inzake de integratie van de steun voor
bananen in de bedrijfstoeslagregeling niet voor die
gebieden.

(1) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2013/2006 (PB L 384 van 29.12.2006,
blz. 13).
(2) PB L 141 van 30.4.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 373/2007 (PB L 92 van 3.4.2007, blz. 13).
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die vóór de integratie van de steun voor bananen en/of
de betalingen voor melk bestonden, en ten aanzien van
de referentiebedragen die zijn berekend voor de steun
voor bananen en/of de betalingen voor melk.”;

Verordening (EG) nr. 795/2004 wordt als volgt gewijzigd:
c) aan lid 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:
1) Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
a) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor investeringen in de sector bananen geldt in plaats
van de in de eerste alinea vermelde datum de datum
1 januari 2007.”;

„Het verlagingspercentage dat de lidstaat overeenkomstig
artikel 42, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1782/2003
heeft vastgesteld in het eerste jaar van toepassing van de
bedrijfstoeslagregeling, wordt toegepast op de in de bedrijfstoeslagregeling te integreren referentiebedragen voor
bananen.”;

d) aan lid 7 wordt de volgende alinea toegevoegd:
b) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor investeringen in de sector bananen geldt in plaats
van de in de eerste alinea vermelde datum de datum
1 januari 2007.”;

„Voor de vaststelling van de toeslagrechten die verband
houden met de steun voor bananen, is het eerste jaar van
toepassing van de bedrijfstoeslagregeling zoals bedoeld in
artikel 7, lid 1, de artikelen 12 tot en met 17 en artikel 20
het jaar 2007.”;

c) aan lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:
e) lid 8 wordt vervangen door:
„Voor langetermijnhuur in de sector bananen geldt in
plaats van de in de eerste alinea vermelde datum de
datum 1 januari 2007.”.
2) De titel van hoofdstuk 6 ter wordt vervangen door:
„HOOFDSTUK 6 ter
INTEGRATIE VAN DE BETALINGEN VOOR TABAK, OLIJFOLIE, KATOEN EN HOP EN DE STEUN VOOR SUIKERBIETEN, SUIKERRIET EN CICHOREI EN BANANEN IN DE
BEDRIJFSTOESLAGREGELING”.

3) Artikel 48 quater wordt als volgt gewijzigd:
a) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Voor de bepaling van het bedrag en het aantal van de
toeslagrechten in het kader van de integratie van de steun
voor bananen in de bedrijfstoeslagregeling zijn de artikelen 37 en 43 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van
toepassing behoudens het bepaalde in artikel 48 quinquies van de onderhavige verordening.”;

„8.
Indien de opneming van de overeenkomstig de
punten K en L van bijlage VII bij Verordening (EG) nr.
1782/2003 berekende referentiebedragen voor suiker en
bananen in de bedrijfstoeslagregeling het onmogelijk
dreigt te maken om de in artikel 34 van Verordening
(EG) nr. 1782/2003 en in artikel 12 van de onderhavige
verordening bedoelde termijnen in acht te nemen, verlengen de lidstaten die termijnen met één maand.”.

4) Artikel 48 quinquies wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

„1.
Indien de landbouwer niet uiterlijk op de uiterste
datum voor de indiening van een aanvraag tot vaststelling
van toeslagrechten voor 2006 toeslagrechten toegewezen
heeft gekregen of heeft gekocht, ontvangt hij toeslagrechten die overeenkomstig de artikelen 37 en 43 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 zijn berekend op basis van
de betalingen voor tabak, olijfolie en katoen en de steun
voor suikerbieten, suikerriet en cichorei. Voor de integratie van de steun voor bananen in de bedrijfstoeslagregeling is dat jaar het jaar 2007.

b) lid 4 wordt vervangen door:
„4.
In voorkomend geval wordt het bepaalde in artikel 41, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 toegepast ten aanzien van de waarde van alle toeslagrechten

De eerste alinea is ook van toepassing in het geval dat de
landbouwer toeslagrechten heeft gehuurd voor 2005
en/of voor 2006 en/of, wat de integratie van de steun
voor bananen betreft, voor 2007.”;

18.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

b) in lid 2 wordt de tweede alinea vervangen door de volgende tweede en derde alinea:
„Indien de landbouwer uiterlijk op de uiterste datum voor
de indiening van een aanvraag tot vaststelling van toeslagrechten voor 2007 in het kader van de integratie van
de steun voor bananen toeslagrechten toegewezen heeft
gekregen of heeft gekocht of ontvangen, worden de
waarde en het aantal van zijn toeslagrechten als volgt
herberekend:
a) het aantal toeslagrechten is gelijk aan het aantal toeslagrechten dat hij in eigendom heeft, verhoogd met
het aantal hectaren dat overeenkomstig artikel 43 van
Verordening (EG) nr. 1782/2003 is bepaald voor
bananen;
b) de waarde wordt verkregen door de som van de
waarde van de toeslagrechten die hij in eigendom
heeft, en het referentiebedrag dat overeenkomstig
artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 is
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berekend voor de steun voor bananen, te delen door
het overeenkomstig onder a) van het onderhavige lid
bepaalde aantal.
De braakleggingstoeslagrechten worden bij de in de eerste
en de tweede alinea bedoelde berekening niet in aanmerking genomen.”.
c) het volgende lid wordt toegevoegd:
„5.
Voor de integratie van de steun voor bananen in
de bedrijfstoeslagregeling wordt het in de leden 3 en 4
vermelde jaar 2006 vervangen door het jaar 2007.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

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

Gedaan te Brussel, 17 april 2007.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

