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COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Brussel, 4.2.2005 
COM(2005) 27 definitief 

  

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN DE RAAD 

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 

 

(door de Commissie ingediend) 
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TOELICHTING 

De regelgeving in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid verplicht de lidstaten 
ertoe om onder een interventieregeling vallende landbouwproducten te kopen van de 
producenten. Wanneer in een dergelijk geval producten door de producenten ervan worden 
aangeboden in een erkend interventiecentrum, betekent die aankoopverplichting een 
economische last voor de betrokken lidstaat, die de voor de interventieaankoop benodigde 
middelen moet lenen. In de communautaire regelgeving is voorts bepaald dat de door een 
lidstaat gedragen financiële lasten op basis van een voor de hele Gemeenschap geldende 
uniforme rentevoet aan die lidstaat worden vergoed binnen twee maanden na de maand 
waarin deze lasten door zijn bevoegde diensten zijn gedeclareerd. 

In 1993 heeft de Raad ten behoeve van de lidstaten die de benodigde middelen leenden tegen 
hogere rentevoeten dan de uniforme rentevoet, een regeling getroffen door middel van 
Verordening (EEG) nr. 1571/93 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. Op grond van die regeling vergoedde 
het EOGFL-Garantie aan elke lidstaat die meer dan tweemaal zoveel rente betaalde als de 
uniforme rente, het verschil tussen het dubbele van de uniforme rente en de werkelijke rente. 
Het deel van de betaalde rente dat overeenkwam met het verschil tussen de uniforme rente en 
het dubbele daarvan, bleef ten laste van de betrokken lidstaat. Deze regeling werd gedurende 
drie jaar toegepast. 

Sommige nieuwe lidstaten die zich voor aanzienlijke financiële lasten geplaatst zien doordat 
meer graan voor interventie wordt aangeboden als gevolg van de gestegen productie van dit 
product (Hongarije), hebben de Commissie verzocht na te gaan of deze regeling uit het 
verleden voor een beperkte periode kan worden herhaald. Daarom stelt de Commissie, na 
onderzoek van dat verzoek en gezien de gestegen hoeveelheden graan die voor interventie 
worden aangeboden, de Raad hierbij voor om de bovenbeschreven regeling te herhalen voor 
een vergelijkbare beperkte periode, namelijk de begrotingsjaren 2005 tot en met 2007. De 
Raad wordt verzocht de betrokken regeling ten behoeve van de lidstaten die een veel hogere 
rente betalen dan de uniforme rente, aan te nemen door het bijgaande voorstel tot wijziging 
van Verordening (EEG) nr. 1883/78 goed te keuren. 

Het is dus de bedoeling dat de regeling geldig zal zijn gedurende drie jaar met terugwerkende 
kracht tot 1 oktober 2004. De extra uitgaven uit de Gemeenschapsbegroting als gevolg van de 
voorgestelde regeling worden momenteel geraamd op ongeveer 18,0 miljoen euro. Deze 
raming is gebaseerd op de prognoses die zijn opgesteld voor de nota van wijzigingen bij de 
begroting van 2005, en op de informatie waarover de Commissie medio november 2004 
beschikte. 
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Voorstel voor een 

VERORDENING VAN DE RAAD 

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 Gemeenschap, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de 
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid1, en met name op artikel 2, lid 3, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 1883/78 van de Raad2 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 
financieren bedragen, de financiering van de uitgaven die voortvloeien uit de 
aanwending van de voor de interventieaankoop van producten benodigde middelen, de 
waardering van de voorraden die naar het volgende begrotingsjaar moeten worden 
overgeboekt, en de financiering van de uitgaven die voortvloeien uit de materiële 
verrichtingen in verband met de opslag. 

(2) In artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1883/78 is bepaald dat de rentekosten die door 
de lidstaten worden gemaakt voor de aanwending van middelen voor de aankoop van 
producten in het kader van openbare interventie, door de Gemeenschap worden 
gefinancierd tegen een uniforme rentevoet. 

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

(4) Voorzien moet worden in de toepassing van een correctiemechanisme 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 rentevoet dient echter gedeeltelijk 

                                                 
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). 
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voor rekening van de betrokken lidstaat te zijn om deze ertoe aan te sporen de 
voordeligste financieringswijze te zoeken. 

(5) Deze wijziging moet beperkt blijven tot de begrotingsjaren 2005 tot en met 2007. Zij 
dient van toepassing te zijn vanaf het begin van het lopende begrotingsjaar, 

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 tot en met 
2007 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.”. 

Artikel 2 

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

Zij is van toepassing voor de op of na 1 oktober 2004 gedane uitgaven. 

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

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Raad 
 De voorzitter 
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FINANCIAL STATEMENT 

 

  

1. BUDGET HEADING: 
05 02 01 02, 05 02 02 02, 05 02 09 04, 05 03 01 02, 05 03 01 04 

APPROPRIATIONS:
EUR 399 Mio 

2. TITLE: 
Council Regulation amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing 
of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section 

3. LEGAL BASIS: 
Council Regulation (EC) No 1258/1999 on the financing of the CAP 

4. AIMS: 
Financing the extra costs for public intervention operations. 

5. FINANCIAL IMPLICATIONS 12 MONTH 
PERIOD 

 
(EUR million) 

CURRENT 
FINANCIAL 
YEAR 2005 
(EUR million) 

FOLLOWING 
FINANCIAL 
YEAR 2006 
(EUR million) 

5.0 EXPENDITURE 
– CHARGED TO THE EC BUDGET 
(REFUNDS/INTERVENTIONS) 
– NATIONAL AUTHORITIES 
– OTHER 

– 18.3 18.3 (a) 

5.1 REVENUE 
– OWN RESOURCES OF THE EC  
(LEVIES/CUSTOMS DUTIES) 
– NATIONAL 

– – – 

  2007 2008 2009 2010 

5.0.1 ESTIMATED EXPENDITURE 18.3 (a)    
5.1.1 ESTIMATED REVENUE – – – – 

5.2 METHOD OF CALCULATION: 
(see Annex) 

6.0 CAN THE PROJECT BE FINANCED FROM APPROPRIATIONS ENTERED IN THE 
RELEVANT CHAPTER OF THE CURRENT BUDGET? see (b) 

 
YES / NO 

6.1 CAN THE PROJECT BE FINANCED BY TRANSFER BETWEEN CHAPTERS OF 
THE CURRENT BUDGET? see (b) 

 
YES / NO 

6.2 WILL A SUPPLEMENTARY BUDGET BE NECESSARY? see observation under (b) YES / NO 

6.3 WILL APPROPRIATIONS NEED TO BE ENTERED IN FUTURE BUDGETS? YES / NO 

OBSERVATIONS: see annexed calculation 
(a) Assuming no change in economic conditions. 
(b) This financing is not foreseen in the LR APB 2005. The Commission, within the framework of the 

execution of the budget, will mobilise the necessary resources for financing this measure by the most 
appropriate procedure, i.e. budgetary transfer or supplementary budget. 
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A N N E X 

Calculation of additional financing costs following amendment  
of Council Regulation No 1883/78 

Member 
State/Product

Expected 
average stock 
(in million t) (2)

Average value 
(€/per tonne) 

(3)

Average total 
value (in 
million €)

Declared 
interest rate 

(%) (1)

Difference with 
double the 

uniform rate of 
2,2%

Additional 
financing 
cost (in 
million €)

(a) (b) ('c) (d)=(b)x('c) ('e) (f)=[(e)-4,4%] (g)=(f)x-(d)
WHEAT

UK 0,000 103,80 0,00 4,74 0,34 0,00
HU 1,439 103,80 149,33 11,89 7,49 11,18
PL 0,038 103,80 3,98 6,00 1,60 0,06
SK 0,050 103,80 5,16 8,50 4,10 0,21

BARLEY
UK 0,023 82,60 1,88 4,74 0,34 0,01
HU 0,108 82,60 8,91 11,89 7,49 0,67
PL 0,001 82,60 0,06 6,00 1,60 0,00
SK 0,031 82,60 2,58 8,50 4,10 0,11

MAIZE
HU 0,753 86,10 64,80 11,89 7,49 4,85
PL 0,003 86,10 0,28 6,00 1,60 0,00
SK 0,038 86,10 3,24 8,50 4,10 0,13

BUTTER
UK 0,020 1357,56 27,15 4,74 0,34 0,09
PL 0,010 1357,56 13,58 6,00 1,60 0,22
HU 0,001 1357,56 1,36 11,89 7,49 0,10
SK 0,001 1357,56 1,36 8,50 4,10 0,06

SMP
UK 0,040 1505,70 60,23 4,74 0,34 0,20
PL 0,010 1505,70 15,06 6,00 1,60 0,24
HU 0,001 1505,70 1,51 11,89 7,49 0,11

Rice p.m

Alcohol p.m.

TOTAL 18,26

Note (1) : For PL the 3-month rates for the period March-August 2004 were used as found in Eurostat. Therefore, 
differences might appear between these rates and the actual government funding rates.  
Note (2) : Based on quantities offered into intervention as of 14/11/2004.  
Note (3): Based on the values included in the LR APB 2005  


