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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 695/2005 VAN DE RAAD

van 26 april 2005

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de
financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de

Landbouw, afdeling Garantie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van
17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid (1), en met name op artikel 2, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 1883/78 (2) zijn basisregels
vastgesteld voor de communautaire financiering van de
interventiemaatregelen waarvoor geen bedrag per eenheid
is vastgesteld in het kader van de gemeenschappelijke
marktordening, welke basisregels met name betrekking
hebben op de methode voor de bepaling van de te fi-
nancieren bedragen, de financiering van de uitgaven die
voortvloeien uit de aanwending van de voor de interven-
tieaankoop van producten benodigde middelen, de waar-
dering van de voorraden die naar het volgende begro-
tingsjaar moeten worden overgeboekt en de financiering
van de uitgaven die voortvloeien uit de materiële verrich-
tingen in verband met de opslag.

(2) In artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1883/78 is be-
paald dat de rentekosten die door de lidstaten worden
gemaakt voor de aankoop van producten in het kader
van interventie, door de Gemeenschap worden gefinan-
cierd volgens een uniforme methode en tegen een uni-
forme rentevoet.

(3) Het kan in een lidstaat het geval zijn dat de aankoop van
landbouwproducten in het kader van openbare interven-
tie slechts kan worden gefinancierd tegen een rentevoet
die veel hoger is dan de uniforme rentevoet.

(4) Voorzien moet worden in de toepassing van een correc-
tiemechanisme voor het geval dat de rentevoet in een
lidstaat meer dan het dubbele van de uniforme rentevoet
bedraagt. Het verschil ten opzichte van de uniforme ren-
tevoet dient echter gedeeltelijk voor rekening van de be-
trokken lidstaat te zijn om deze ertoe aan te sporen de
voordeligste financieringswijze te zoeken.

(5) De toepassing van dit mechanisme moet beperkt blijven
tot de begrotingsjaren 2005 en 2006. Het dient van
toepassing te zijn vanaf het begin van het lopende begro-
tingsjaar,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1883/78 wordt de derde
alinea vervangen door:

„In afwijking van de eerste alinea kan de Commissie voor de
begrotingsjaren 2005 en 2006 in het geval dat de ten laste
van een lidstaat komende rentevoet meer dan tweemaal zo
hoog is als de uniforme rentevoet, bij de financiering van de
door die lidstaat gemaakte rentekosten het bedrag dekken
dat overeenkomt met de uniforme rentevoet, verhoogd met
het verschil tussen het dubbele van de uniforme rentevoet
en de ten laste van de lidstaat komende rentevoet.”.
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(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.
(2) PB L 216 van 5.8.1978, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij

Verordening (EG) nr. 1259/96 (PB L 163 van 2.7.1996, blz. 10).



Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Zij is van toepassing op vanaf 1 oktober 2004 gedane uitgaven.

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

Gedaan te Luxemburg, 26 april 2005.

Voor de Raad
De voorzitter
F. BODEN
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