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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 89/2007 VAN DE RAAD

van 30 januari 2007

tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 tot instelling van een Garantiefonds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 308,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie, en met name op artikel 203,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van de Rekenkamer (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er dient efficiënter te worden gebruikgemaakt van de
begrotingsmiddelen die worden gereserveerd voor het
bij Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 (3) ingestelde
Garantiefonds en de met het begrotingsbeheer van het
Garantiefonds samenhangende administratieve werk-
zaamheden moeten worden verminderd.

(2) De transparantie en programmering van de begrotings-
transacties met betrekking tot de voorziening van het
Garantiefonds dienen te worden verbeterd.

(3) Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over
de begrotingsdiscipline en een gezond financieel be-
heer (4) behelst het meerjarige financiële kader van de
Europese Unie voor de periode 2007-2013. Volgens

het Interinstitutioneel Akkoord komen de financiële
middelen voor het Garantiefonds tijdens die periode als
verplichte uitgave op de algemene begroting van de
Europese Unie te staan.

(4) Het hoofddoel van het Garantiefonds moet blijven be-
staan in het beschermen van de algemene begroting
van de Europese Unie tegen schokken als gevolg van
wanbetalingen op verstrekte of gegarandeerde leningen
die door het Fonds worden gedekt.

(5) Het Garantiefonds dekt wanbetalingen in verband met
leningen die door de Europese Investeringsbank (hierna
„de EIB” genoemd) zijn verstrekt en die door de Gemeen-
schap worden gegarandeerd op grond van het externe
mandaat van de EIB. Overeenkomstig het externe man-
daat van de EIB dat op 1 februari 2007 van kracht
wordt, dekt het Garantiefonds bovendien wanbetalingen
in verband met leninggaranties van de EIB die door de
Gemeenschap worden gegarandeerd.

(6) Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 moet dus dien-
overeenkomstig worden gewijzigd.

(7) Voor de vaststelling van deze verordening voorzien de
Verdragen niet in andere bevoegdheden dan die van arti-
kel 308 van het EG-Verdrag en artikel 203 van het EGA-
Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 wordt als volgt
gewijzigd:

1) In artikel 1 wordt de eerste alinea vervangen door:
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(1) Advies uitgebracht op 14 maart 2006 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).

(2) PB C 313 van 9.12.2005, blz. 6.
(3) PB L 293 van 12.11.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd

bij Verordening (EG, Euratom) nr. 2273/2004 (PB L 396 van
31.12.2004, blz. 28).

(4) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.



„Er wordt een Garantiefonds ingesteld, hierna „het Fonds”
genoemd, waarvan de middelen bestemd zijn voor het uit-
betalen van de crediteuren van de Gemeenschap indien de
nemer van een door de Gemeenschap toegekende of gega-
randeerde lening, of de houder van een door de Europese
Investeringsbank verstrekte leninggarantie die door de
Gemeenschap is gegarandeerd, in gebreke blijft.”.

2) In artikel 2 wordt het eerste streepje vervangen door:

„— één jaarlijkse overmaking uit de algemene begroting van
de Europese Unie, overeenkomstig de artikelen 4 en 5,”.

3) In artikel 3 wordt de derde alinea vervangen door:

„Aan het begin van het jaar „n” wordt het verschil berekend
tussen het streefbedrag en de waarde van de nettoactiva van
het Fonds aan het einde van het jaar „n–1”. Indien er sprake
is van een surplus, dan wordt dit in één enkele transactie
naar een speciaal begrotingsonderdeel in de staat van ont-
vangsten van de algemene begroting van de Europese Unie
van het jaar „n+1” teruggeboekt.”.

4) Artikel 4 wordt vervangen door:

„Artikel 4

Aan het begin van het jaar „n” wordt het verschil berekend
tussen het streefbedrag en de waarde van de nettoactiva van
het Fonds aan het einde van het jaar „n–1”. Het vereiste
voorzieningsbedrag wordt in het jaar „n+1” in één enkele
transactie uit de algemene begroting van de Europese Unie
aan het Fonds overgemaakt.”.

5) Artikel 5 wordt vervangen door:

„Artikel 5

1. Indien, als gevolg van een of meer wanbetalingen, tij-
dens het jaar „n–1” een bedrag van meer dan 100 miljoen
EUR vereist is voor het honoreren van garanties, wordt het
deel van het bedrag dat hoger is dan 100 miljoen EUR vanaf
het jaar „n+1” en in de daaropvolgende jaren in jaarlijkse
tranches aan het Fonds overgemaakt totdat het volledig
is teruggestort (afvlakkingsmechanisme). De omvang van
de jaarlijkse tranche is het kleinste van de volgende twee
bedragen:

— 100 miljoen EUR, of

— het resterende verschuldigde bedrag volgens het afvlak-
kingsmechanisme.

Alle bedragen, voortvloeiende uit het honoreren van garan-
ties in de jaren voorafgaande aan het jaar „n–1”, die nog niet
geheel volgens het afvlakkingsmechanisme zijn teruggestort,
worden terugbetaald voordat het afvlakkingsmechanisme
voor wanbetalingen die zich in het jaar „n–1” of in de
daarop volgende jaren voordoen, in werking treedt. Deze
restbedragen zullen in mindering worden gebracht op het
maximumbedrag dat jaarlijks op de algemene begroting
van de Europese Unie kan worden verhaald, totdat het
bedrag volledig aan het Fonds is terugbetaald.

2. De op dit afvlakkingsmechanisme gebaseerde bereke-
ningen staan los van de in artikel 3, derde alinea, en artikel 4
bedoelde berekeningen. Dit neemt evenwel niet weg dat zij
samen in één jaarlijkse overdracht resulteren. Voor het uit-
voeren van de berekeningen overeenkomstig de artikelen 3
en 4 worden de krachtens dit afvlakkingsmechanisme uit de
algemene begroting van de Europese Unie over te maken
bedragen als nettoactiva van het Fonds behandeld.

3. Indien de middelen van het Fonds ten gevolge van het
honoreren van garanties wegens een of meer aanzienlijke
wanbetalingen dalen tot minder dan 80 % van het streef-
bedrag, stelt de Commissie de begrotingsautoriteit daarvan
in kennis.

4. Indien de middelen van het Fonds ten gevolge van het
honoreren van garanties wegens een of meer aanzienlijke
wanbetalingen dalen tot minder dan 65 % van het streef-
bedrag, dient de Commissie een verslag in over de uit-
zonderingsmaatregelen die eventueel vereist zijn om het
Fonds weer aan te vullen.”.

6) De bijlage wordt geschrapt.

Artikel 2

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

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2007.

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

Gedaan te Brussel, 30 januari 2007.

Voor de Raad
De voorzitter

P. STEINBRÜCK
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