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I

(Meddelelser)

KOMMISSIONEN
ECU (')

26. september 1996
(96/C 284/01 )

Modværdien i national valuta :

Belgiske og

luxembourgske francs

39,4982

Finske mark

5,75596

Svenske kroner

8,37511

Danske kroner

7,37317

Pund sterling

0,806964

Tyske mark

1,91823

US-dollars

1,25951

Græske drakmer

302,774

Canadiske dollars

Spanske pesetas

161,305

Yen

Franske francs

6,48963

Schweizerfrancs

Irske pund

0,787145

Norske kroner

Italienske lire

Nederlandske gylden
Østrigske schilling
Portugisiske escudos

1915,31
2,15212
13,4957

195,161

Islandske kroner

1,72314
139,239

1,57817
8,18619

84,5761

Australske dollars

1,58929

Newzealandske dollars

1,79673

Sydafrikanske rand

5,70873

Kommissionen har oprettet en fjernskriver med automatisk svar, som på ethvert fjernskriveropkald videre
giver omregningskursen i de vigtigste valutaer. Denne fjernskriver er i funktion dagligt fra kl . 15.30 til
kl. 13.00 den følgende dag.
Brugeren bør anvende følgende fremgangsmåde :
— kald fjernskriver nr . 23789 i Bruxelles
— angiv eget kendeord

— skriv koden »cccc«, som udløser det automatiske svar og medfører en udskrift af omregningskurserne
for ecu over fjernskriveren
— afbryd ikke forbindelsen, inden meddelelsen er afsluttet, angivet ved tegnene »ffff«.
Note : Kommissionen har desuden en telefax (kaldenr. 296 10 97 og 296 60 11 ) med automatisk svarfunk
tion , der giver dagsaktuelle oplysninger om de gældende omregningskurser inden for den fælles
landbrugspolitik.

(') Rådets forordning (EØF) nr. 3180/78 af 18 . december 1978 (EFT nr. L 379 af 30 . 12 . 1978 , s . 1 ),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1971 / 89 (EFT nr. L 189 af 4. 7. 1989 , s. 1 ).
Rådets afgørelse 80/ 1184/EØF af 18 . december 1980 (Lomé-konventionen) (EFT nr. L 349 af
23 . 12 . 1980 , s . 34 ).

Kommissionens beslutning nr. 3334/ 80/EKSF af 19. december 1980 (EFT nr. L 349 af 23 . 12 . 1980 ,
s . 27 ).

Finansforordningen af 16 . december 1980 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
(EFT nr. L 345 af 20 . 12 . 1980 , s . 23 ).

Rådets forordning (EØF) nr. 3308 / 80 af 16. december 1980 (EFT nr. L 345 af 20 . 12 . 1980, s. 1 ).
Beslutning truffet af Den Europæiske Investeringsbanks Styrelsesråd den 13 . maj 1981 (EFT nr. L 311
af 30 . 10 . 1981 , s . 1 ).
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STATSSTØTTE

C 48/95 (ex N 295/95, ex N 296/95)

Belgien
(96/C 284/02 )

(Artikel 92, 93 og 94 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab)
Meddelelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 93 , stk. 2 , til de øvrige
medlemsstater og andre interesserede parter angående den støtte, Belgien har til hensigt at yde
gennem fonden for dyresundhed og animalsk produktion (mejeri- og fjerkræsektorerne)
Ved nedenstående skrivelse har Kommissionen meddelt

den belgiske regering, at den har besluttet at indstille den
procedure, den indledte den 24 . november 1995 :
» 1 . I henhold til EF-traktatens artikel 93 , stk. 3 , under

rettede Belgiens Faste Repræsentation ved Den
Europæiske Union ved skrivelse af 15 . marts 1995 ,
indgået den 17 . marts 1995 , Kommissionen om
ovennævnte støtteforanstaltninger.

Ved skrivelse af 14 . juni 1995 og af 8 . september
1995 , sidstnævnte indgik den 15 . september 1995,
fremsendte de belgiske myndigheder supplerende
oplysninger som svar på Kommissionens anmodning
af 27 . marts 1995 og af 10 . juli 1995 .
2 . Kommissionen har ved skrivelse SG(95 ) D / 14701 af
24 . november 1995 indledt proceduren i traktatens
artikel 93 , stk. 2 , med hensyn til ovennævnte støtte
foranstaltninger og opfordret den belgiske regering
til at fremsætte sine bemærkninger hertil .

Hvad fjerkræsektoren angår, har de belgiske
myndigheder taget hensyn til Kommissionens
bemærkninger. Teksten til artikel 2 , stk. 1 , punkt 8 .,
i forslaget til arrété royal er blevet erstattet af
følgende bestemmelse :
» 8 . indehaveren af en autorisation til at fremstille

foderblandinger, der er udstedt af ministeriet for
små og mellemstore virksomheder samt for land
brug, betaler en årlig afgift på 3 000 Bfr.; denne
afgift betales dog ikke af indehavere af en
importautorisation, som alene er erhvervsmæssigt
beskæftiget med indførsel af produkter fra andre
medlemsstater .«

5 . Da anmeldelsen af forslaget til arrété royal om belø
bene i mejerisektoren er trukket tilbage, har proce
duren vedrørende denne foranstaltning mistet sin
relevans .

6. De belgiske myndigheder har ændret forslaget til
arrété royal vedrørende de obligatoriske afgifter i
fjerkræsektoren således, at kun indehavere af en

De øvrige medlemsstater og andre interesserede
parter er ligeledes blevet opfordret til at fremsætte
deres bemærkninger hertil (EFT nr. C 73 af 13 . 3 .

autorisation til fremstilling af
pålægges den obligatoriske afgift.

1996, s . 12 ).

3. De belgiske myndigheder har fremlagt de ønskede
oplysninger som led i nævnte procedure.

Denne ændring bevirker, at de erhvervsdrivende, der
alene er erhvervsmæssigt beskæftiget med indførsel
af produkter fra andre medlemsstater, ikke betaler
afgift.

Hverken de øvrige medlemsstater eller andre interes
serede parter har fremsat nogen bemærkninger.

Følgelig er denne støtte i overensstemmelse med
Kommissionens kriterier for denne støttetype . Den

4 . De belgiske myndigheder har ved skrivelse af
15 . februar 1996 og ved to telefaxmeddelelser af
28 . marts 1996 fremsendt følgende præciseringer :

regioner, som ikke ændrer samhandelsvilkårene på

Hvad mejerisektoren angår, har de belgiske myndig
heder trukket deres anmeldelse tilbage og bebudet en
ny anmeldelse .

foderblandinger

kan derfor henføres under undtagelsen i traktatens
artikel 92, stk. 3 , litra c), som støtte til fremme af
udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske
en måde, der strider mod den fælles interesse.

Kommissionen har derfor besluttet at indstille proce
duren i EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med hensyn
til ovennævnte støtteforanstaltninger.«
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Nr. C 284 / 3

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 92 og 93 i EF-traktaten
Tilfælde mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse
(96 /C 284 / 03 )

Vedtagelsesdato : 22 . 9 . 1995

Medlemsstat : Det Forenede Kongerige
Sag nr.: N 372 /95

Titel : Home-grown Sugar Beet (Research and Edu
cation) Fund
Formål : Udgifterne til forskning og uddannelse vedrø
rende sukkerroer finansieres ved hjælp af en skattelig
nende afgift
Retsgrundlag : Home-grown Sugar Beet (Research and
Education ) Fund
Rammebeløb : 2,2 mio . £ (ca. 2,6 mio . ECU) i 1993 / 94

Støtteintensitet : 100 % af støtteberettigede udgifter
Varighed : Ubestemt

Formål : Opførelse af en sukkerfabrik, som skal forar
bejde den kvote på 60 000 tons roesukker, der er tildelt
Portugal (fastlandet)
Retsgrundlag : Regulamento de aplicação da acção de
transformação e comercialização de produtos agrícolas e
silvícolas , Regulamentos (CEE) n? 866 / 90 e (CEE)
n? 867 /90 . Projecto de portaria que altera este regula
mento . Decreto-lei n? 95 / 90
Rammebeløb :

— Stats- og EF-støtte, der ikke skal tilbagebetales :
8 285 000 000 esc. (ca. 42 mio . ECU)

— Investeringsstøtte i form af skattefritagelse :
1 275 290 000 esc. (ca. 6,5 mio . ECU)

— Uddannelsesstøtte : 380 mio . esc. (ca . 1,93 mio . ECU)
Støtteintensitet :

— 10% for skatteforanstaltningen (75% af den sam
lede statsstøtte)
— 68 % for uddannelsesstøtten

Vedtagelsesdato : 31 . 10 . 1995

Medlemsstat : Tyskland (Brandenburg)
Sag nr.: N 568 /95

Titel : Støtte til landdistrikternes udvikling (LEADER II):

modelprojekt for dyrkning og forarbejdning af hør
Formål : Konkret modelprojekt, der skal afprøve nye
metoder til dyrkning og forarbejdning af hør

Varighed : 1995
Betingelser : Kommissionen har noteret sig de portugi
siske myndigheders erklæring om, at investeringspro
jektet vedrører en sukkerfabrik med en maksimal
produktionskapacitet på 60 000 tons om året svarende til

den kvote, der er tildelt Portugal (fastlandet)

Vedtagelsesdato : 7 . 6 . 1996

Retsgrundlag : Zuwendungsbescheid an den Begünstigten
(Entwurf)

Medlemsstat : Spanien (Galicia)

Støtteintensitet : 75 % af støtteberettigede udgifter/ 5,6

Sag nr.: N 987/95

mio. DM (ca. 3,0 mio. ECU)

Varighed : Engangsstøtte

Betingelser : Kommissionen har taget hensyn til de tyske
myndigheders erklæring om, at støtten kun vedrører
forsknings- og udviklingsomkostningerne og ikke de

udgifter, som en erhvervsdrivende normalt skal afholde
til produktion og forarbejdning af hør

Titel : Støtte til afsætning af og salgsfremmende foran
staltninger for landbrugsprodukter
Formål : At fremme afsætningen af landbrugsprodukter
Retsgrundlag : Proyecto de orden sobre ayudas a la
promoción y comercialización de productos agrarios y
agroalimentarios gallegos

Rammebeløb : Ikke oplyst
Vedtagelsesdato : 20 . 12 . 1995
Medlemsstat : Portugal
Sag nr.: N 11 /95

Titel : Investeringsprojektet » DAI-Sociedade de desen
volvimento Agro-industrial«, i sukkersektoren

Støtteintensitet : Forskellige

Varighed : Ubestemt
Betingelser : De spanske myndigheder har forpligtet sig
til at overholde retningslinjerne for støtte til reklame for
landbrugsprodukter (EFT nr. C 302 af 12 . 11 . 1987 )

Nr . C 284 / 4
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Retsgrundlag : Projecto de portaria com o objectivo de
estabelecimento de um regime de ajudas às infra-estru
turas agricolas

Sag nr.: N 134 /F/95

Rammebeløb :

Titel : Støtte til anvendelse af miljøvenlige landbrugsme

— 1996 : 544 250 ECU

toder

— 1997 : 538 240 ECU

Formål : At udvikle landdistrikterne i mål 1 -områder

— 1998 : 498 250 ECU
— 1999 : 495 750 ECU

Retsgrundlag : Σχέδιο διυπουργικου διατάγματος των
Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας

Støtteintensitet : 100 % af udgifterne

Rammebeløb : 1 726 000 ECU

Varighed : Indtil 1999

Støtteintensitet : Forskellige
Varighed : 1995-1999

Vedtagelsesdato : 12 . 6 . 1996

Medlemsstat : Østrig
Vedtagelsesdato : 12 . 6 . 1996

Medlemsstat : Tyskland
Sag nr.: N 884/95

Titel : Forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende
fornyelige råstoffer

Formål : At finde frem til nye non food-anvendelser af
landbrugsprodukter
Retsgrundlag : Nachwachsende Rohstoffe — Konzept
zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben
Rammebeløb :

Sag nr.: N 276/ 96

Titel : Tillægspræmie for ammekøer — administrative
ændringer af direktivet
Formål : At gennemføre de forpligtelser, der blev indgået
i forbindelse med producenternes tilsagn ( 1 . 1 . 1991 ) om
ikke at levere mælk

Retsgrundlag :

Änderung

der

Sonderrichtlinie

zur

Weiterführung der erhöhten Mutterkuhprämie

Rammebeløb : Mindre end 2,5 mio . ECU om året, og
beløbet falder gradvis
Støtteintensitet : 300 ECU pr. ammeko
præmien i forordning (EØF) nr. 805 /68 )

(inklusive

Varighed : Indtil 31 . 12 . 2000

— 1996 : 51,0 mio . DM (27,0 mio . ECU)

— 1997 : 55,8 mio . DM (29,5 mio. ECU)
— 1998 : 55,8 mio . DM (29,5 mio. ECU)

Vedtagelsesdato : 13 . 6 . 1996

— 1999 : 55,8 mio. DM (29,5 mio. ECU)

Medlemsstat : Finland

Støtteintensitet :

Sag nr.: N 1050/95

— Indtil 50 % af støtteberettigede udgifter for virksom

Titel : Støtte til forbedring af landbrugsstrukturerne i

heder

— Indtil 60 % af støtteberettigede udgifter for virksom
heder i områder, der er omfattet af artikel 92, stk. 3 ,
litra a)

— Indtil 100 % af støtteberettigede udgifter for univer
siteter

Varighed : Ubegrænset

landdistrikter

Formål : At gennemføre de operationelle programmer for
mål 5b- og 6-områderne
Retsgrundlag : Valtioneuvoston päätös maaseudun raken
nepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta
Rammebeløb : 245 mio . FM (ca. 42 mio . ECU) over fem

år for de foranstaltninger, der er omfattet af meddelelsen
Støtteintensitet : Forskellige

Vedtagelsesdato : 12.6.1996

Varighed : 1995-1999

Medlemsstat : Portugal (Madeira)
Sag nr.: N 152/ 96

Vedtagelsesdato : 17 . 6 . 1996

Titel : Forbedring af infrastrukturer

Medlemsstat : Danmark

Formål : At forbedre infrastrukturerne

Sag nr.: N 204/96
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Titel : Jordfordeling

Titel : Støtte til kvægopdræt

Formål : Ingen fiskale følger af den støtte, der ydes til
jordfordeling

Formål : Omstrukturering af opdræt af ammekøer

Retsgrundlag : Lov om beskatningsgrundlaget for ind
komst- og formueskat til staten og lov om jordfordeling

Retsgrundlag : Cirkulære af 26. september 1994

Rammebeløb : Ubestemt

Rammebeløb : 100 mio. ffr. (ca. 15 mio. ECU)
Støtteintensitet : Variabel

Støtteintensitet : Ubestemt

Varighed : Ubestemt

Vedtagelsesdato : 3 . 7 . 1996
Vedtagelsesdato : 18 . 6 . 1996

Medlemsstat : Det Forenede Kongerige

Medlemsstat : Tyskland (Mecklenburg-Vorpommern)

Sag nr.: N 424 /96

Sag nr.: N 314/96

Titel : Program for fjernelse af foder fremstillet af kød
og benmel af pattedyr

Titel : Nordkorn AG

Formål : At muliggøre en omstrukturering af virksom
heden Nordkorn AG

Formål : Fjernelse af lagre af kød- og benmel af pattedyr
fra landbrugsbedrifterne for at forebygge udbredelse af
BSE

Retsgrundlag : Maßnahmen der Bundesanstalt für verei
nigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) im Rahmen des

Retsgrundlag : Der er tale om et program, som ikke er

Vertragsmanagements

fastsat i en retsakt

Rammebeløb : 16 mio. DM (ca. 8 mio. ECU) for 1996

Rammebeløb : 6 mio. £ (ca. 7 mio. ECU)

Støtteintensitet : Støtte på indtil 16 mio. DM (ca. 8 mio.
ECU)

Varighed : Ubestemt

Betingelser : Der skal hvert år fremlægges en rapport

Støtteintensitet : 100 % af de støtteberettigede omkost
ninger

Varighed : Engangsstøtte

Vedtagelsesdato : 3 . 7 . 1996

Vedtagelsesdato : 10 . 7 . 1996

Medlemsstat : Østrig (Salzburg)

Medlemsstat : Belgien

Sag nr.: N 833 /95

Sag nr.: N 466/96

Titel : Støtte til renovering af landsbyer og byer

Titel : Belgien : agromonetær kompensation

Formål : Forbedring af bymiljøet og af levevilkårene i
landsbyer og byer

Retsgrundlag : Richtlinien für die Dorf- und Stadterneue
rung

Rammebeløb : 5,5 mio. øsch. (0,4 mio. ECU) om året

Formål : Ydelse af kompensation til producenterne som
følge af faldet i landbrugsomregningskursen for den
belgiske franc. Udvidelse af støtte N 155/96 over tre år
og forhøjelse af det støtteniveau for oksekød, der oprin
delig var fastsat for det første år

Støtteintensitet : Indtil 70 % af de støtteberettigede om
kostninger

Retsgrundlag : Ministeriel beslutning, forordning (EF) nr.

Varighed : Indtil år 2000

Rammebeløb : 2 092 mio. bfr. (ca. 51,2 mio. ECU),

1527/95 og (EF) nr. 2921 /95

hvoraf 806 mio. bfr. allerede indgik i støtte N 155/96
Vedtagelsesdato : 3 . 7 . 1996

Støtteintensitet : I 1996 ca. 223 bfr./ha korn, 770 bfr./ha

Medlemsstat : Frankrig

sukkerroer, 9 centimes/l mælk og 1 118 bfr. /storkreatur.
I 1997 og 1998 henholdsvis 2/ 3 og i / 3 af disse beløb

Sag nr.: NN 34/95

Varighed : 1996-1998
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Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra
15. august 1996 til 15. september 1996

(Offentliggørelse i medfør af artikel 12 eller artikel 34 i Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 ('))
(96/C 284/04)

— Udstedelse af markedsføringstilladelse
Dato for

beslutningen
26 . 8 . 1996

Indehaver af

Lægemidlets navn
Norvik

markedsføringstilladelsen
Abbott Laboratories Limited

Nr. i EF-registret

Dato for
notifikation

EU / 1 / 96 / 016 / 001-002

27 . 8 . 1996

UK-Queenborough, Kent
MEI 1 5EL

29 . 8 . 1996

Ecokinase

Galenus Mannheim GmbH
Sandhofer Straße 116
D-68298 Mannheim

EU/ 1 / 96 / 017 / 001

30 . 8 . 1996

29 . 8 . 1996

Rapilysin

Boehringer Mannheim

EU / 1 / 96 / 018 / 001

30 . 8 . 1996

GmbH
Sandhofer Straße 116
D-68298 Mannheim

— Ændring af markedsføringstilladelse
Dato for

beslutningen
26 . 8 . 1996

Indehaver af

Lægemidlets navn

Humalog

markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Nederland BV

Nr. i EF-registret
EU / 1 / 96 / 007 / 001-002

Dato for
notifikation

27 . 8 . 1996

Krijtwal 17-23
NL-3432 ZT Nieuwegein

Alle interesserede kan ved henvendelse på nedenstående adresse få tilsendt den offentlige
rapport om evaluering af de pågældende lægemidler og de beslutninger, der er truffet vedrø
rende disse :

Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering
7 , Westferry Circus, Canary Wharf
UK-London El 4 4HB

O EFT nr. L 214 af 24 . 8 . 1993, s. 1 .

27 . 9 . 96

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Nr. C 284 / 7

Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra
15. august 1996 til 15. september 1996

(Beslutning truffet i medfør af artikel 14 i direktiv 75/319/EØF (') eller artikel 22 i direktiv
81/85 l/EØF ( 2))

(96/C 284/05 )

— Udstedelse af en national markedsføringstilladelse
Dato for

beslutningen
29 . 8 . 1996

Lægemidlets navn

Amaryl

Indehaver af

Medlemsstat

markedsføringstilladelsen
Hoechst AG

Brüningstraße 50
D-65926 Frankfurt am Main
Hoechst Austria AG
Altmannsdorfer Straße 104
A-1121 Wien

Hoechst Roussel BV

Bijenvlucht 30
NL-3871 JJ Hoevelaken
Laboratoires Hoechst
Tour Roussel Hoechst

1 , terrasse Bellini
F-92910 Paris-la-Défense

Kongeriget Belgien
Kongeriget Danmark
Forbundsrepublikken
Tyskland
Den Hellenske Republik
Kongeriget Spanien
Den Franske Republik

Dato for
notifikation

30 . 8 . 1996

Irland

Den Italienske Republik
Kongeriget Nederlandene
Republikken Østrig
Den Portugisiske Republik
Kongeriget Sverige

Hoechst Roussel ABEE
Τατοΐου

N. Ερυθραία
GR- 1 02 40 Αθήνα

Hoechst Marion Roussel SpA
Viale Gran Sasso 18
1-20131 Milano

(') EFT nr. L 147 af 9. 6. 1975, s. 13 , senest ændret ved direktiv 93/ 39/EØF (EFT nr. L 214 af
24 . 8 . 1993 , s . 22 ).

(2) EFT nr. L 317 af 6. 11 . 1981 , s. 1 , senest ændret ved direktiv 93/40/EØF (EFT nr. L 214 af
24 . 8 . 1993 , s . 31 ).
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II

(Forberedende retsakter)

KOMMISSIONEN
Forslag til Rådets forordning (EF) om indgåelse af en fiskeriaftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Republikken Litauen
(96/C 284/06 )
(Tekst af betydning for EØS)

KOM(96) 356 endelig udg. — 96/0201 (CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 22. juli 1996)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, og især dens artikel 43 sammenholdt
med første punktum af artikel 228 , stk. 2 , og første
underafsnit af artikel 228 , stk. 3 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
og

ud fra følgende betragtninger :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Litauen godkendes på Fællesskabets vegne.
Teksten til aftalen og protokollen om betingelserne for
fællesforetagender og blandede selskaber er knyttet til
denne forordning.
Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de
personer, der er beføjet til at undertegne aftalen med
bindende virkning for Fællesskabet.
Artikel 3

Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen har
ført forhandlinger om og paraferet en fiskeriaftale ;
det er i Fællesskabets interesse at godkende denne af
tale —

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og
gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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FISKERIAFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«, og
REPUBLIKKEN LITAUEN,

i det følgende benævnt » Litauen«,
i det følgende benævnt »parterne«,

SOM TAGER HENSYN TIL, at der består nære forbindelser mellem Fællesskabet og Litauen, særlig de
forbindelser, der blev knyttet ved Europaaftalen mellem Fællesskabet og Litauen og fiskeriaftalen mellem
Fællesskabet og Litauen, undertegnet i Bruxelles den 17. december 1993 , og som nærer et fælles ønske om
at udbygge disse forbindelser,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Kongeriget Sverige og Republikken Finland tiltrådte Fællesskabet
den 1 . januar 1995 ,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de fiskeriaftaler, der er indgået med regeringen for Republikken
Litauen af regeringen for Kongeriget Sverige den 25 . november 1993 og af regeringen for Republikken
Finland den 7 . juni 1993 , nu forvaltes af Fællesskabet,

SOM NÆRER et fælles ønske om at erstatte disse fiskeriaftaler med en ny aftale mellem Litauen og
Fællesskabet i dets sammensætning pr. 1 . januar 1995 ,
SOM NÆRER et fælles ønske om at sikre bevarelsen og en hensigtsmæssig forvaltning af fiskebestandene i
farvandene ud for deres kyster,

SOM TAGER bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention af 1982 i betragtning,
SOM BEKRÆFTER, at kyststaterne ved udvidelsen af områderne for deres jurisdiktion over de levende
ressourcer og udøvelsen af deres suveræne rettigheder i disse områder med henblik på udforskning, udnyt
telse, bevarelse og forvaltning af disse ressourcer bør handle i overensstemmelse med folkerettens prin
cipper,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Litauen har hævdet fiskerijurisdiktion over farvande, inden for
hvilke Litauen udøver sine suveræne rettigheder med henblik på udforskning, udnyttelse, bevarelse og

forvaltning af ressourcerne, og at Fællesskabet har godkendt, at medlemsstaternes fiskerizoner, i det
følgende benævnt »Fællesskabets fiskerijurisdiktionsområde«, har en bredde på indtil 200 sømil, idet fiske
riet inden for disse zoner er undergivet Fællesskabets fælles fiskeripolitik,
SOM TAGER FIENSYN TIL, at en del af fiskeressourcerne i Østersøen udgøres af indbyrdes stærkt
afhængige bestande, som udnyttes af begge parters fiskere, og at en effektiv bevarelse og hensigtsmæssig
forvaltning kun kan opnås ved hjælp af et samarbejde mellem parterne og i relevante internationale fora,
særlig Den Internationale Østersø-Fiskerikommission,
SOM TAGER resultaterne af De Forenede Nationers konference om fælles fiskebestande og stærkt
vandrende fiskebestande samt adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri i betragtning,
SOM ØNSKER at fortsætte deres samarbejde inden for rammerne af de relevante internationale fiskeri

organisationer med henblik på fælles bevarelse, hensigtsmæssig udnyttelse og forvaltning af de pågældende
fiskeressourcer,
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SOM TAGER I BETRAGTNING, at det nævnte samarbejde har betydning for bevarelsen og forvalt
ningen af fiskeressourcerne og udnyttelsen og befiskningen af disse, og at den videnskabelige forskning er
vigtig for bevarelsen, en hensigtsmæssig udnyttelse og forvaltning af fiskeressourcerne, og som ønsker at
fremme yderligere samarbejde på dette område,
SOM TAGER begge parters interesse i at fiske i den anden parts fiskerijurisdiktionsområde i Østersøen i
betragtning ,

SOM ER BESLUTTET PÅ at forbedre samarbejdet og udviklingen i fiskerisektoren ved at fremme opret
telsen af blandede selskaber og fællesforetagender mellem fiskerivirksomheder,
SOM ER OVERBEVIST OM, at denne nye form for samarbejde inden for fiskerisektoren vil fremme
fornyelse og omstilling af den litauiske flåde og omstruktureringen af Fællesskabets flåde,
SOM ØNSKER at fastsætte regler og forskrifter, der kan danne basis for deres fælles forbindelser inden
for fiskerisektoren og være bestemmende for, hvordan deres samarbejde udvikler sig —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

Artikel 1

Parterne samarbejder for at sikre bevarelsen og en
hensigtsmæssig forvaltning af de fiskebestande, der
findes inden for begge parters fiskerijurisdiktionsområder
og i de tilstødende områder. Parterne søger enten direkte
eller gennem relevante regionale organer at blive enige
med tredjeparter om foranstaltninger for bevarelse og
hensigtsmæssig udnyttelse af bestandene, herunder den
samlede tilladte fangstmængde og fordelingen heraf.

Artikel 2

Hver part skal give den anden parts fiskerfartøjer adgang
til at fiske i dens fiskerijurisdiktionsområde i Østersøen
uden for tolv sømil fra de basislinjer, hvorfra søterritoriet
måles, i overensstemmelse med bestemmelserne i det

med målsætningen om at tilvejebringe en tilfredsstil
lende ligevægt i deres indbyrdes forhold på fiskeriom
rådet

c) træffe beslutning om gensidig adgang i forbindelse
med fælles forvaltningsordninger for fælles bestande .

2. Hver part træffer sådanne foranstaltninger, som
den skønner nødvendige for at bevare eller genoprette
fiskebestandene på et niveau, der giver det maksimale
vedvarende udbytte. Sådanne foranstaltninger og betin
gelser, der fastsættes efter den årlige fastlæggelse af
fiskerimulighederne, må ikke være til hinder for udnyt
telsen af de fiskerimuligheder, som er indrømmet den
anden parts fiskerfartøjer.

følgende .
Artikel 4

dens fiskerijurisdiktion, med forbehold af eventuelle
tilpasninger til imødegåelse af uforudsete omstændig

Litauen kan indrømme yderligere fiskerimuligheder i
områder under dets fiskerijurisdiktion ; som modydelse
vil Fællesskabet yde finansielle bidrag, som Litauen skal
anvende til udvikling af fiskeriteknologier, herunder
akvakultur, bevarelse af fiskeressourcer, forskning og
uddannelse på en sådan måde, at det ikke er til skade for

heder :

Fællesskabets interesser .

Artikel 3

1 . Hver part skal, i det omfang det er hensigtsmæs
sigt, hvert år for de relevante områder i Østersøen under

a) fastlægge de samlede tilladte fangstmængder for
enkelte bestande eller for grupper af bestande, idet
der tages hensyn til det bedste foreliggende objektive
videnskabelige materiale, bestandenes indbyrdes
afhængighed , arbejdet i relevante internationale orga

Artikel 5

1 . Parterne fremmer oprettelsen af fællesforetagender
og blandede selskaber i fiskerisektoren mellem virksom
heder i Fællesskabet og i Litauen .

nisationer samt andre relevante faktorer

b ) efter passende konsultationer fastlægge fangstmæng
derne for parternes fiskerfartøjer i overensstemmelse

2 . Litauen fremmer og søger at opretholde gunstige
og stabile vilkår for oprettelsen og gennemførelsen af
sådanne fællesforetagender og blandede selskaber.
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I det øjemed skal Litauen især anvende investeringsstøtte
og beskyttelsesordninger, der sikrer alle virksomheder fra
Fællesskabet, som deltager i sådanne fællesforetagender
og blandede selskaber, en ikke-diskriminerende og
rimelig behandling. Dette omfatter muligheden for at
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4. De fiskerireguleringsforanstaltninger, som hver part
træffer i bevarelsesøjemed, skal være baseret på objektive
og videnskabelige kriterier og må ikke være faktisk eller
retligt diskriminerende over for den anden part.

befiske de marine fiskeressourcer.
Artikel 8

3 . Parterne er enige om at føre konsultationer om,
hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at fremme
oprettelsen af fællesforetagender og blandede selskaber i
fiskerisektoren mellem litauiske redere og EF-redere med
henblik på fælles udnyttelse af fiskeressourcerne i litau
iske fiskerijurisdiktionsområder under en ordning, hvor
efter Fællesskabet skal yde finansiel støtte, mens Litauen
skal give adgang til fiskerimuligheder, som ikke er
omfattet af artikel 3 og 4 i denne aftale .

Hver part skal erklære sig indforstået med inspektioner
af sine fiskerfartøjer foretaget af den anden parts
organer med ansvar for fiskeriaktiviteter i det område,
der hører ind under den anden parts fiskerijurisdiktion .
Hver part skal lette sådanne inspektioner med henblik på
overvågning af, om de i artikel 7 omhandlede regule
ringsforanstaltninger og forskrifter overholdes .

Artikel 9
Artikel 6

Hver part kan kræve, at fiskeri, der drives af den anden
parts fiskerfartøjer i dens fiskerijurisdiktionsområde,
betinges af en licens . Begrænsninger i forbindelse med
udstedelse af licenser fastlægges efter konsultation
mellem parterne. Hver parts myndigheder skal på
passende måde og i rette tid meddele den anden part
navn, registreringsnummer og andre relevante oplys
ninger om de fiskerfartøjer, der er berettiget til at fiske i

Hver parts myndigheder skal i tilfælde af tilbageholdelse
af den anden parts fiskerfartøjer straks gennem diploma
tiske kanaler underrette den anden parts myndigheder
om, hvilke foranstaltninger der yderligere er truffet.

Hver parts myndigheder skal søge at bane vej for hurtig
frigivelse af fartøjer og besætninger, som er tilbageholdt
eller arresteret for overtrædelse af bevarelsesforanstalt

den anden parts fiskerijurisdiktionsområde. Derefter
udsteder den anden part licenser i overensstemmelse med
de aftalte begrænsninger.

ninger og andre fiskeriforskrifter, mod at rederen eller
dennes repræsentant stiller en rimelig kaution eller anden
sikkerhed, som fastlægges i overensstemmelse med
gældende lovgivning.

Artikel 7

Artikel 10

1 . Hver part træffer i overensstemmelse med sine egne
love og administrative bestemmelser de fornødne foran
staltninger til at sikre, at dens fartøjer overholder de

Parterne erklærer sig indforstået med at udveksle oplys
ninger om den videnskabelige og tekniske udvikling i
deres nationale fiskerisektorer samt oplysninger om
fangstmængder og udnyttelsen af disse fangstmængder.

bevarelsesforanstaltninger og andre regler og forskrifter,
der er fastsat i den anden parts lovgivning med henblik
på udnyttelse af fiskeressourcerne i det område, som
hører ind under denne anden parts fiskerijurisdiktion .

Artikel 11

2 . Hver part kan med hensyn til det område, som
hører ind under dens egen fiskerijurisdiktion, og i over
ensstemmelse med folkeretten træffe de nødvendige
foranstaltninger til at sikre, at den anden parts fiskerfar
tøjer overholder bevarelsesforanstaltninger og andre
regler og forskrifter, som er fastsat i dens bestemmelser
og foranstaltninger.

1 . Parterne skal samarbejde om gennemførelse af den
videnskabelige forskning, der er nødvendig for bevarelse
og optimal udnyttelse af fiskeressourcerne i de områder,
der hører ind under deres fiskerijurisdiktion, gennem
indsamling af prøver og tilvejebringelse af biostatistiske
data, herunder statistikker om fangster, fiskeriindsats,
anvendelsen af fiskeredskaber, undersøgelse af nye
målarter og fiskeriområder og den fremtidige fælles
udnyttelse heraf.

3 . Hver part skal forud og på passende måde give den
anden part meddelelse om sådanne forskrifter og foran
staltninger til regulering af fiskeriet samt om eventuelle
ændringer af disse forskrifter og foranstaltninger.

2 . Parterne skal fremme samarbejdet mellem deres
forskere og eksperter i fiskerisektoren, herunder udveks
ling af sådanne forskere og eksperter som led i
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godkendte programmer af fælles interesse ; de samar
bejder også om at forbedre Litauens forskningsfaciliteter
og uddannelse af videnskabsmænd. Samarbejdet finder
sted som led i godkendte programmer af fælles interesse.
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Artikel 15

Bestemmelserne i denne aftale berører eller foregriber på
ingen måde parternes stilling i havretsspørgsmål .
Artikel 16

Artikel 12

1 . Parterne skal samarbejde direkte og gennem rele
vante internationale organisationer, bl.a. omkring viden
skabelig forskning, med henblik på bevarelse, optimal
udnyttelse og hensigtsmæssig forvaltning af fiskeressour
cerne inden for de ydre grænser for parternes og tredje
landes områder, hvor deres fiskerfartøjer udøver fiskeri.
Parterne skal konsultere hinanden i spørgsmål, der
berører deres fælles interesser og kan tages op af
sådanne internationale organisationer.

Denne aftale berører ikke afgrænsningen af de eksklusive
økonomiske zoner eller fiskerizoner mellem Litauen og
Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.
Artikel 17

Denne aftale gælder på den ene side for de områder,
hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fælles
skab finder anvendelse, og på de betingelser, der er
fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Repu
blikken Litauens område .

2 . Parterne skal samarbejde om at sikre deres rettig
heder og opfylde deres forpligtelser i overensstemmelse
med folkeretten med henblik på at koordinere beva
relsen, den optimale udnyttelse og den hensigtsmæssige
forvaltning af levende ressourcer i Østersøen og Nord
atlanten .

Artikel 13

1 . Med henblik på bevarelsen af anadrome fiskearter
bekræfter parterne, at de vil overholde de relevante prin
cipper og bestemmelser i De Forenede Nationers
havretskonvention af 1982 , særlig artikel 66 .

Artikel 18

Denne aftale træder i kraft på den dato, hvor parterne
giver hinanden meddelelse om, at de nødvendige proce
durer for dens ikrafttræden er afsluttet.

På den pågældende dato træder den i stedet for fiskeriaf
talen mellem Fællesskabet og Litauen, undertegnet den
17 . december 1993 , aftalen mellem regeringen for Repu
blikken Finland og regeringen for Republikken Litauen,
undertegnet den 7 . juni 1993 , og aftalen mellem rege
ringen for Kongeriget Sverige og regeringen for Repu
blikken Litauen, undertegnet den 25 . november 1993 .
Artikel 19

2 . Med henblik herpå vil parterne navnlig samarbejde
på et bilateralt grundlag og gennem passende internatio
nale fiskeriorganisationer, specielt IBSFC.

Artikel 14

1 . Parterne erklærer sig indforstået med at føre
konsultationer med hinanden om spørgsmål , der opstår i
forbindelse med gennemførelsen og den korrekte anven
delse af denne aftale .

2.

I tilfælde af tvist om fortolkningen eller anven

delsen af denne aftale behandles en sådan tvist ved

konsultationer mellem parterne .

Denne aftale gælder i en indledende periode på seks år
efter datoen for dens ikrafttræden . Såfremt aftalen ikke

bringes til ophør af en af parterne med et opsigelsesvarsel
på mindst ni måneder inden datoen for udløbet af denne
periode, gælder den fortsat i perioder på tre år herefter,
medmindre den opsiges med et varsel på mindst ni
måneder inden hver periodes udløb .
Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk,
engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk,
portugisisk, spansk, svensk, tysk og litauisk, idet hver af
disse tekster har samme gyldighed .
For Det Europæiske

For Republikken

Fællesskab

Litauen
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PROTOKOL

om betingelserne for fællesforetagender og blandede selskaber som nævnt i fiskeriaftalen mellem
Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen
Artikel 1

I denne protokol forstås ved :

a ) fællesforetagende : en sammenslutning, der er dannet
på grundlag af en tidsbegrænset kontrakt mellem
EF-skibsredere og fysiske eller juridiske personer i
Litauen, og som har som formål fælles fiskeri efter og
udnyttelse af litauiske fiskekvoter med fartøjer, der
sejler under en EF-medlemsstats flag, og deling af
omkostninger, gevinster og tab ved den fælles økono
miske aktivitet, idet sigtet i første række er at forsyne
Fællesskabets marked

2 . Litauen giver de i stk. 1 nævnte virksomheder
adgang til fiskerimuligheder som anført i bilag I.

3 . Fællesskabet letter som led i sin politik for
omstrukturering af fiskerflåden optagelsen af EF-fartøjer
i de virksomheder, der er oprettet eller oprettes i
Litauen. Med henblik herpå letter Litauen som led i sin
politik for teknologisk fornyelse inden for fiskeri over
dragelsen af relevante fiskerilicenser og udsteder nye
licenser ifølge aftalen.

4. EF-fartøjer, der er blevet optaget i Litauens fisker
flåde ifølge artikel 5 med finansiel støtte efter bilag IV,
kan ikke genoptages i EF-flåden .

b ) blandet selskab : et selskab, der er undergivet litauisk
lov og omfatter en eller flere EF-redere og en eller
flere partnere i Litauen, og som har som formål
fiskeri efter og om muligt udnyttelse af litauiske fiske
kvoter med fartøjer, der sejler under Litauens flag,
idet sigtet i første række er at forsyne Fællesskabets
marked

Artikel 3

1 . Parterne udvælger projekterne vedrørende de i
artikel 2 nævnte fællesforetagender og blandede
selskaber. Til dette formål nedsættes der en blandet

komité, som har til opgave :

c ) EF-fartøj : et farøj, der fører en EF-medlemsstats flag
og er registreret i Fællesskabet

— at vurdere de af parterne foreslåede projekter vedrø
rende oprettelse af de fællesforetagender og blandede
selskaber, der er nævnt i artikel 2 , i overensstemmelse

med kriterierne i bilag II
d ) EF-reder: en reder, der er bosat i en EF-medlemsstat

e ) oprettelse af virksomheder: privatretlige virksomheder,
der er oprettet med kapital fra en eller flere
EF-medlemsstater, og som er etableret i Litauen med
det formål at udnytte litauiske fiskeressourcer, idet
sigtet i første række er at forsyne Fællesskabets

— at kontrollere forvaltningen af projekterne og føre
tilsyn med anvendelsen af den i artikel 5 nævnte
finansielle støtte til projekterne

— at undersøge de aktiviteter, der udøves af EF-fartøjer

tilhørende fællesforetagender i litauiske farvande ,
inden kontrakten for disse foretagender udløber.

marked .

2 . Den Blandede Komité træder sammen en gang om
året, skiftevis i Vilnius og Bruxelles , samt afholder
ekstraordinære møder på anmodning af en af parterne .
Artikel 2

1 . Parterne skaber gunstige betingelser for oprettelse i
Litauen af virksomheder med kapital med oprindelse i en
eller flere EF-medlemsstater samt stiftelse af blandede

selskaber og fællesforetagender i fiskerisektoren mellem
litauiske redere og EF-redere, hvis sigte er fælles udnyt
telse af litauiske fiskeressourcer på betingelserne i denne
protokol .

Artikel 4

1 . For at fremme oprettelsen af de i artikel 2 nævnte
fællesforetagender ydes der i overensstemmelse med
bilag III finansiel støtte til de projekter, parterne
udvælger.
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2 . Fællesskabet yder det litauiske selskab, der danner
et fællesforetagende sammen med en EF-reder, en finan
siel støtte på femten ( 15 ) procent af den støtte, der ydes
EF-rederen .

Artikel 5

1 . For at fremme oprettelsen af de i artikel 2 nævnte
blandede selskaber ydes der i overensstemmelse med
bilag IV finansiel støtte til de projekter, parterne
udvælger.
2 . Med henblik på at fremme oprettelsen og udvik
lingen af blandede selskaber yder Fællesskabet blandede
selskaber, der nyligt er oprettet i Litauen, en finansiel
støtte på femten ( 15 ) procent af det beløb, der betales

Artikel 8

Den finansielle støtte, der er nævnt i artikel 4 og 5 i
denne protokol, betales EF-redere til dækning af en del
af vedkommendes bidrag til oprettelsen af et blandet
selskab eller et fællesforetagende i Litauen og til sletning
af det pågældende fartøj i EF-registret.
Artikel 9

For så vidt angår den finansielle støtte til oprettelsen af
et fællesforetagende og et blandet selskab som nævnt i
artikel 5 i aftalen og artikel 4 og 5 i denne protokol,
bidrager Europa-Kommissionen med 2 500 000 ECU i
protokollens gyldighedsperiode .
Artikel 10

EF-rederen .

Den finansielle støtte i form af driftskapital betales af
Fællesskabet til fiskeridepartementet under Republikken
Litauens fiskeriministerium, som fastlægger bestemmel
serne for støttens anvendelse og administration. Litauen
underretter Den Blandede Komité om midlernes anven
delse .
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1 . Denne protokol træder i kraft på den dato, hvor
parterne giver hinanden meddelelse om, at de nødven
dige procedurer for dens ikrafttræden er afsluttet.
2.
Denne protokol gælder tre år. Inden udløbet af
dens gyldighedsperiode indleder parterne forhandlinger
med henblik på at aftale eventuelle ændringer, der skal
foretages i protokollen og/eller bilagene for den efterføl
gende periode.

Artikel 6

Oprettelsen af blandede selskaber må ikke medføre, at
den litauiske fiskerflådes kapacitet forøges .
Artikel 7

Betingelserne for fællesforetagenders og blandede selska
bers oprettelse og adgang til ressourcer er anført i bilag
V.

Artikel 11

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på dansk,
engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk,
portugisisk, spansk, svensk, tysk og litauisk, idet hver af
disse tekster har samme gyldighed .
For Det Europæiske

For Republikken

Fællesskab

Litauen
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BILAG I

FISKERIMULIGHEDER FOR FÆLLESFORETAGENDER OG BLANDEDE SELSKABER

I overensstemmelse med artikel 5 i aftalen og artikel 2, stk. 2, i protokollen skal Litauen fremme og søge at
opretholde gunstige og stabile vilkår for oprettelse og drift af fællesforetagender og blandede selskaber.
Med henblik herpå sikrer Litauen sådanne fællesforetagender og blandede selskaber en ikke-diskrimine
rende, retfærdig og ligelig behandling. Landet sørger for, at omflagede EF-fartøjer får adgang til litauiske
fiskeressourcer og får overført de ophuggede litauiske fartøjers respektive kvoter og fiskerilicenser.

BILAG II

METODER OG KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF PROJEKTER

1 . Parterne udveksler oplysninger om projekter vedrørende oprettelse af fællesforetagender og blandede
selskaber, jf. artikel 2 i denne protokol, der er berettiget til finansiel EF-støtte.
2. Projekterne forelægges for Kommissionen via myndighederne i den eller de berørte medlemsstater.
3 . Fællesskabet forelægger Den Blandede Komité listen over projekter, der eventuelt er berettiget til finan
siel støtte som fastsat i artikel 4 og 5 i protokollen. Den Blandede Komité vurderer projekterne på
grundlag af især følgende kriterier :

a) passende teknologisk udstyr til de foreslåede fiskeriaktiviteter
b ) målarter og fangstområder
c ) fartøjets alder

d ) hvis der er tale om fællesforetagender, foretagendets og fiskeriaktiviteternes fulde varighed
e ) EF-rederens og den litauiske partners tidligere erfaring på fiskeriområdet.

4. Den Blandede Komité anbefaler parterne de udvalgte projekter på grundlag af kriterierne i punkt 3 .
5 . Når den litauiske myndighed og Fællesskabet har godkendt projekterne, sender Fællesskabet den litau
iske myndighed listen over udvalgte projekter med henblik på udstedelse af de fornødne tilladelser og
fiskerilicenser.
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BILAG III

TABEL OVER STØTTEN TIL FÆLLESFORETAGENDER

Fartøjskategori efter bruttoregisterton
( BRT)

Maksimumsbeløb

( ECU/ dag )

0

<

25

4,52 /BRT

+

25

<

50

4,30 / BRT

+

25

50

<

70

3,50 / BRT

+

65

70

<

100

3,12 / BRT

+

88

100

<

200

2,74 / BRT

+

120

200

<

300

2,36 / BRT

+

177

300

<

500

2,05 / BRT

+

254

500

<

1 000

1,76 / BRT

+

372

1 000

<

1 500

1,50 / BRT

+

565

1 500

<

2 000

1,34 / BRT

+

764

2 000

<

2 500

1,23 / BRT

+

956

1,15 / BRT

+

1 137

eller derover

2 500

20

EF-medlemsstaterne bidrager med 25 % af ovennævnte beløb til projekter, hvori indgår fartøjer, der sejler
under den pågældende medlemsstats flag.

BILAG IV

TABEL OVER STØTTE TIL FÆLLESFORETAGENDER

Fartøjskategori efter bruttoregisterton
( BRT)
0

<

25

Maksimalt præmiebeløb for et 15 år gammelt fartøj
(i ECU)
6 215 / BRT

<

50

5 085 / BRT

+

28 250

<

100

4 520 / BRT

+

56 500

100

<

400

2 260 / BRT

+

282 500

400

og derover

1 130 / BRT

+

734 500

25
50

.

De præmier for blandede selskaber, der udbetales støttemodtagerne, må ikke overstige følgende beløb :
— 15 år gamle fartøjer : jf. ovenstående tabel
— fartøjer på under 15 år : tallene i ovenstående tabel forhøjet med 1,5% pr. år under 15 ; imidlertid
foretages der et fradrag pro rata temporis for bygnings- og/eller moderniseringsstøtte, som er ydet til
fartøjet i de ti år, der går forud for oprettelsen af det blandede selskab, og der ydes' ingen finansiel
støtte for fartøjer på fem år og derunder

— fartøjer på over 15 år : tallene i overstående tabel nedsat med 1,5 % pr. år over 15 .
EF-medlemsstaterne bidrager med 25 % af ovennævnte beløb til projekter, hvori indgår fartøjer, der
omflages fra den pågældende medlemsstat til Republikken Litauen.
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BILAG V

BETINGELSER FOR FÆLLESFORETAGENDERS OG BLANDEDE SELSKABERS OPRETTELSE
OG ADGANG TIL RESSOURCER I LITAUEN

A. Udvalgte projekter

Når de i bilag II til protokollen fastlagte procedurer for udvælgelse af projekter er afsluttet, giver
Fællesskabet den litauiske myndighed en liste over de EF-fartøjer, der er udvalgt til at indgå i et fælles
foretagende eller blandet selskab med henblik på udøvelse af fiskeriaktiviteter.
B.

Licenser

Den litauiske myndighed overdrager og udsteder straks en fiskerilicens. For fællesforetagender udstedes
fiskerilicenserne med en gyldighedsperiode, der svarer til fællesforetagendets varighed . Fiskeriet finder
sted på grundlag af kvoter, som er tildelt af den litauiske myndighed.
C. Erstatning af fartøjer

Et EF-fartøj, der indgår i et fællesforetagende, kan kun erstattes af et andet EF-fartøj med tilsvarende
kapacitet og tekniske specifikationer af behørigt begrundede årsager, og erstatningen skal godkendes af
parterne .

D. Udrustning

Fartøjer, der opererer , som led i et fællesforetagende, skal overholde de regler og forskrifter vedrørende
ret til adgang til udrustning, der gælder i Republikken Litauen, og som skal anvendes uden forskelsbe
handling på litauiske fartøjer og EF-fartøjer.
E. Fangsterklæringer

1 . Alle EF-fartøjer skal til den litauiske myndighed fremsende en fangsterklæring i overensstemmelse
med de litauiske fiskeribestemmelser .

2 . En genpart af fangsterklæringen sendes til Europa-Kommissionen i Bruxelles.

3. Overholdes ovenstående bestemmelser ikke, kan den litauiske myndighed suspendere fiskerilicensen
for det berørte fartøj, indtil de pågældende formaliteter er blevet opfyldt.
F. Fællesforetagendernes varighed

Fællesforetagenderne kan højst vare et år. Varigheden kan under ingen omstændigheder udvides til
efter denne protokols udløb.
G. Videnskabelige observatører

På anmodning af den litauiske myndighed skal EF-fartøjer, der driver fiskeri i henhold til denne
protokol, tillade, at en videnskabelig observatør udpeget af samme myndighed kommer om bord og
gennemfører sine opgaver. Observatøren har krav på al nødvendig bistand til udøvelsen af sine opgaver.

Vilkårene for observatørens ophold om bord er de samme som for skibets officerer. Det påhviler de
litauiske myndigheder af afholde udgifterne til observatørens vederlag og de sociale ordninger. Udgif
terne til opholdet om bord afholdes af fartøjets reder.
H. Påmønstring af besætninger

1 . EF-fartøjer, der deltager i fællesforetagender, skal påmønstre en besætning, hvoraf mindst tredive
procent (30 %) er litauisk. Sådanne besætningsmedlemmer skal besidde de kundskaber, der kræves
til udøvelsen af deres opgaver.
2. Besætningen og skibsføreren på omflagede fartøjer, der indgår i blandede selskaber, skal være af
litauisk nationalitet.

3 . Besætningsmedlemmernes arbejdskontrakter indgås i Litauen mellem repræsentanter for rederne og
de pågældende besætningsmedlemmer og skal bl.a. omfatte den socialsikringsordning og de livs- og
ulykkesforsikringer, som litauisk lovgivning foreskriver.

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/ 118/EØF af 17. december 1992 om dyre
sundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fælles
skabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fælles
skabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt
angår patogener, i direktiv 90/425/EØF
(96/C 284/07 )
(Tekst af betydning for EØS)

(KOM(96) 393 endelig udg. — 96/0197(CNS))

(Forelagt af Kommissionen den 25. juli 1996)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,

eftersom der i Fællesskabet konsumeres kød af reptiler
og arter, som ikke er omfattet af de specifikke krav, samt
af produkter fra sådanne dyr, bør der fastsættes sund
hedsbetingelser for produktion, markedsføring og
indførsel af sådanne produkter af animalsk oprindelse —

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg, og

Artikel 1

I direktiv 92/ 118 /EØF foretages følgende ændringer :

ud fra følgende betragtninger :
1 . I artikel 10 , stk. 2, affattes litra b ) således :
Rådets direktiv 92 / 118 / EØF af 17 . december 1992 om

dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser
for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af
produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er
underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som
omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662 /EØF,
og for så vidt angår patogener, i direktiv
90 / 425 / EØF ('),

senest

ændret

ved

Kommissionens

beslutning 96 / 103 / EF (2 ), forudser, at der udarbejdes

» b ) de skal

— for produkter omhandlet i bilag I, kapitel 3 ,
kapitel 5 , punkt B, kapitel 12 , 13 , 14 og 15
samt for honning hidrøre fra en virksomhed,
som er registreret af den kompetente
myndighed i tredjelandet

EF-lister over virksomheder, for hvis vedkommende de

kompetente tredjelandsmyndigheder har givet Kommis
sionen forsikringer om, at de overholder EF-kravene ;

— for andre produkter end de i første led
omhandlede hidrøre fra en virksomhed , der er

opført på en EF-liste, der udarbejdes efter
proceduren i artikel 18 .

da produktionsbetingelserne er meget enkle, og produk
terne ikke har nogen indvirkning på folke- eller dyre
sundheden , er det ikke rimeligt at udarbejde sådanne
lister for produkter som f.eks . huder af hov- og klovdyr,
ben , horn , klove , biavlsprodukter, jagttrofæer, gylle, uld ,
hår, børster og fjer om omhandlet i bilag I, kapitel 3 ,
kapitel 5 , punkt B , kapitel 12 , 13 , 14 og 15 samt for
honning ; det synes at være tilstrækkeligt at sikre, at virk
somhederne bliver registreret af den kompetente
myndighed i tredjelandet ;
der bør for de øvrige produkter, som omfattes af direktiv
92 / 118 /EØF, fastsættes samme ordning for registrering
af virksomheder for visse tredjelandes vedkommende,
hvis hele produktion opfylder EF-betingelserne ;

(') EFT nr . L 62 af 15 . 3 . 1993 , s . 49 .
(2 ) EFT nr. L 24 af 31 . 1 . 1996 , s . 28 .

Denne betingelse gælder dog ikke for et
produkt hidrørende fra et tredjeland, som er
opført på en liste, der udarbejdes efter proce
duren i artikel 18 . For at et givet produkt kan
blive optaget på denne liste, skal samtlige
virksomheder beliggende i det pågældende
tredjeland overholde kravene i EF-forskrif

terne for det pågældende produkt og være
registreret af de kompetente myndigheder i
tredjelandet.«

2 . I artikel 10, stk. 3 , udgår litra b ).

3 . I bilag II, kapitel 2, udgår » Inden den 1 . januar
1994 «.
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4 . I bilag II, kapitel 2 , tilføjes følgende led :
»— produktion, markedsføring og indførsel af kød af
arter, som ikke er omfattet af de specifikke krav,
især kød af reptiler og produkter af reptiler
bestemt til konsum .«
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regler for denne henvisning fastsættes af medlemssta
terne .

2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen

teksten

til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 2

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

dette direktiv senest den 1 . juli 1996 . De underretter
straks Kommissionen herom .

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser,
henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved
offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .
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III

(Oplysninger)

EUROPA-PARLAMENTET
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

REGIONSUDVALGET
Meddelelse om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve
(96/C 284 /08 )

Europa-Parlamentets Generalsekretariat, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regions
udvalget afholder følgende almindelige udvælgelsesprøve (')
Nr. EUR/C/ 110 — fransksprogede MASKINSKRIVERE
(stillingsgruppe C 5-4 )

O EFT nr. C 284 A af 27 . 9. 1996 (fransk udgave).
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KOMMISSIONEN
EUROPÆISK ØKONOMISK INTERESSEGRUPPE

Bekendtgørelse offentliggjort i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli
1985 0 ) — Stiftelse
(96 / C 284/ 09 )

1 . Firmagruppens

navn :

Kanellos,

Le

Goueff

&

Menchetti GEIE

2 . Firmagruppens registreringsdato: 5 . 8 . 1996

5 . Offentliggørelse(r) :
a ) Den fulde titel pa den publikation, hvori offentlig
gørelsen har fundet sted: Recueil Spécial des
Sociétés

et

Associations

du

Grand-Duché

de

Luxembourg
b ) Udgiverens navn og adresse: Recueil Spécial des

3 . Firmagruppens registreringssted:
a ) Medlemsstat: L

Sociétés

et

Associations

du

Grand-Duché

de

Luxembourg
c) Publikationsdato : 9 . 9 . 1996 , Mémorial C numéro

b ) Adresse: 9, avenue Guillaume, L-Luxembourg
4 . Firmagruppens registreringsnummer: D 19

443

(') EFT nr. L 199 af 31 . 7 . 1985 , s . 1 .

Nyskabelsesforanstaltninger for kvindelige landbrugere og kvinder i landdistrikter

Indkaldelse af forslag til pilotprojekter og demonstrationsprojekter vedrørende nyskabelsesfor
anstaltninger for kvindelige landbrugere og kvinder i landdistrikter
(96 / C 284 / 10 )

1 . Juridisk form
I medfør af artikel 8 i forordning (EØF) nr. 4256/ 88 ,
ændret ved forordning (EØF) nr. 2085 /93 , hvorved
forordning (EØF) nr. 2052 / 88 sættes i kraft, angående
Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Land
bruget (EUGFL), Udviklingssektionen, ønsker Kommis
sionen at støtte pilotprojekter og demonstrationspro

jekter under de betingelser, der efterfølgende præciseres .
2 . Formål

Indkaldelsen af forslag sigter udelukkende mod støtte til
pilotprojekter og demonstrationsprojekter.

Med henblik på at identificere relevante projekter, inden
for rammerne af de tilrådighedstående kreditter, opfor
drer Kommissionen interesserede offentlige organismer
og/eller private organisationer til at fremlægge forslag
inden for de ovenfor nævnte områder.

3 . Udvælgelsesområder

a ) Projekterne skal opfylde definitionen for pilotpro
jekter eller for demonstrationsprojekter :
— Et pilotprojekt skal sigte mod omsættelse eller
tilpasning af forskningsresultater og overvejelser,

hvis værdi synes lovende, til faktiske vilkår.
Udførelsen bør finde sted på et niveau mellem
forskning og demonstration og gøre det muligt
tillade at fastlægge tekniske og økonomiske refe
rencer,

Formålet er at fremme nyskabende projekter, hvis formål
er at støtte og fremme kvinder i landdistrikter. Disse
projekter skal have en direkte virkning på udviklingen af

— Et demonstrationsprojekt skal demonstrere reelle

landdistrikter .

art, i et målestoksforhold der nærmer sig virkelige
vilkår, og dermed muliggøre iværksættelse eller
fremme af et produkt, en teknologi eller et orga
niseringssystem .
Forskningsaktiviteterne samt studierne kan ikke
udvælges .

I og med at kvindelige landbrugere og kvinder i landdi
strikter har indflydelse på udviklingen i landdistrikterne,
anser Kommissionen det for formålstjenligt at støtte akti
viteter, der specifikt er rettet mod denne gruppe .

omsættelsesmuligheder for pålidelige

systemer,

metoder eller teknikker af økonomisk eller social
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b ) Forslagene skal dække nyskabende projekter på
følgende områder :
— Initiativer iværksat af kvinder og af kvindelige
landbrugere, med henblik på at fremme og øge
værdien af regionale og lokale kvalitetslandbrugs
produkter, med henblik på diversificering og
omlægning af landbrugsproduktionen, eller inden
for komplementære aktiviteter (turisme, hånd
værk, fremstilling af landbrugsprodukter),
— aktiviteter, særligt uddannelses- og indslusnings
aktiviteter, med sigte på at opmuntre etableringen
af kvinder i landbrugssektoren og, mere generelt,
at forbedre deres status,

— aktiviteter iværksat af kvinder og af kvindelige
landbrugere inden for nye diversificeringsaktivi
teter, for eksempel inden for miljøbeskyttelse,
tjenesteydelser eller andre aktiviteter uden for
landbrugssektoren,
— aktiviteter der i landdistrikter muliggør bekæm

pelse af arbejdsløshed blandt kvinder, skabelsen af
arbejdspladser for kvinder og reduktion af kvinde
lige landbrugeres underbeskæftigelse,
— teknikker, værktøj og fremgangsmåder, der sikrer
en større deltagelse af kvinder i udviklingen af
landdistrikter,

— fremme af nyskabende systemer for gensidig
bistand og afløsning specifikt for kvinder, ligesom
andre nyskabende aktiviteter, der sigter på at
forbedre den sociale og erhvervsmæssige integra
tion af kvinder i landdistrikter (børnepasning,
tilpassede transportmuligheder, o.s.v),
— skabelse og udvikling af kvindelige netværk i
landdistrikter, som understøtter projekter og som
allerede arbejder for realiseringen af udviklingsak
tiviteter i landdistrikter, hvorved en videregivelse
af know-how og erfaringer bliver mulig.
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I tilfælde af fravær af et af disse elementer eller mang
lende overholdelse af en af disse betingelser udelukkes
forslaget.
5. Tildelingskriterier

Projekterne udvælges på basis af følgende kriterier :
— eksemplarisk karakter vedrørende kvinders situation i
landdistrikter,

— nyskabende karakter i sig selv,
— rækkevidde inden for Fællesskaberne, med eller uden

regional specificitet,
— teknisk og økonomisk omsættelse,
— direkte virkning på udvikling i landdistrikter, særligt
angående indtægter, beskæftigelse, status og leve
vilkår for kvindelige landbrugere og kvinder i land
distrikter,

— repræsentativitet og mulighed for at overføre
metoder og/eller resultater til områder andre end
det, hvor projektet gennemføres, samt kvaliteten af
de forholdsregler projektet indeholder til sikring af
en sådan overførsel,

— overensstemmelse med Fællesskabernes politikker.
6. Navn og adresse på ordregivende myndigheder

Forslagsstillerne skal sende forslagene i tre eksemplarer
såvel som i digital form til følgende adresse :
— Europa-Kommissionen, Generaldirektorat VI - Land
brug, Direktorat F.I - Udvikling af landdistrikter, rue
de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tlf. ( 32-2 ) 295 88 34,
telefax ( 32-2 ) 295 10 34.
Forslagene skal :
— enten sendes som anbefalet brev,

— eller afleveres direkte til ovenstående afdeling.

4. Udvælgelseskriterier

Forslagene udformes efter standardfremlæggelsesske
maet, som er til disposition på adressen anført i punkt 6 .

Pilot- og demonstrationsprojekterne udvælges ud fra
følgende kriterier :

Det foreslåede budget skal fremgå klart såvel som en
passende vurdering af omkostningerne .

— fremlæggelsen efter et standardskema udarbejdet af

Forslagenes gennemførelsesperiode bør ikke overskride

Kommissionen ,

— den finansielle og økonomiske formåen bekræftet ved
fremlæggelse af regnskaber, omsætningsopgørelser,
status og øvrige elementer, der gør det muligt at
vurdere organisationens solvens ,

— teknisk og professionel formåen bekræftet ved hjælp
af tidligere udførte opgaver, forslagsstillernes curri
culum vitæ og øvrige elementer, der tillader at
bekræfte organisationens kompetence.

den 31 . 12 . 1999 .

Bedømmelsen med henblik på udvælgelsen af pilot- og
demonstrationsprojekter udføres af Kommissionens
tjenestegrene med bistand af uafhængige eksperter.
Forslagene skal være fremme på ovenstående adresse
inden for en tidsfrist på 90 dage fra datoen for offentlig
gørelsen af indkaldelsen af forslag i De Europæiske
Fællesskabers Tidende, datoen på poststemplet er afgø
rende .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

27 . 9 . 96

Nr. C 284 / 23

Rådgivningstjenesteydelser — » Luftkvalitet«
Udbudsbekendtgørelse
(96/ C 284 / 11 )

1 . Ordregivende myndighed: Europa-Kommissionen,
GDXI : Miljø, Nuklear Sikkerhed og Civilbeskyt
telse, Direktorat D/ 3 : Luftkvalitet, bymiljø, støj ,
transport, energi, rue de la Loi /Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles / Brussel .

2 . Tildelingsprocedure:

Offentligt udbud, reference :

D3 / SER/ 9601 1 1 .

3 . Kontraktens genstand: GDXI/D/J vil indgå en
kontrakt om rådgivningstjenesteydelser som led i

direktoratets aktiviteter på området luftkvalitet,
herunder mere specifikt:

— Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af
direktiver om luftkvalitet,

— støtte til udveksling af oplysninger om luftkva
litet,

— operationel og faglig bistand i forbindelse med
spørgsmål vedrørende luftkvalitet, som er
forbundet med opfølgningen af aktiviteterne på
området motorolie .

4 . Kontraktens varighed: 3 år regnet fra datoen for
underskrivelse af kontrakten, 150 dage p.a.

5.1 . Detaljerede specifikationer vil kunne fås fra
Europa-Kommissionen, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049

Bruxelles/ Brussel,

buddene :

7.1 . En repræsentant for hver af de bydende kan
være til stede ved åbningen af samtlige tilbud
(mod forevisning af legitimation).
7.2 . Sted, dato og tidspunkt for åbning af tilbud :
174 , boulevard du Triomphe/Triomflaan,
B-1050 Bruxelles/Brussel,
( 10.00 ).

den

9.

12 .

1996

8 . Priser og betalingsbetingelser:

8.1 . Priser skal angives i ecu og være faste ; anslåede
udgifter til rejse og ophold skal opgives separat.

8.2 . Betalingsbetingelserne fremgår af udbuds
materialet og er dem, der er gældende for
kontrakter, der indgås med Kommissionen om
rådgivningstjenesteydelser.
9 . Tilbud er gyldige i 12 måneder regnet fra dagen efter
sidste frist for afgivelse af tilbud.
1 0 . Udvælgelseskriterier:

a) De bydende skal være juridiske personer (og
oplyse registreringsnumre fra officielle registre ).

5 . Anmodning om udbudsmaterialet:

200,

7 . Personer, der har adgang til at overvære åbningen af

att.

M.

B.

Sinnott, GDXI/A/2 - Budget, finanser og
kontrakter, pr. brev eller pr. telefax (32-2 )
299 44 49 .

5.2 . Sidste frist for fremsættelse af anmodning om

b ) Bevis for den bydendes finansielle og økonomiske
situation skal fremlægges i form af (uddrag) af
finansielle redegørelser for de seneste 3 år.
c) Godtgjort erfaring på området.
1 1 . Tildelingskriterier:

udbudsmaterialet : 18.11.1996 .

5.3 . Dokumenterne vil blive fremsendt uden bereg
ning .
6 . Afgivelse af tilbud:
6.1 . Postadresse : Europa-Kommissionen, Generaldi
rektoratet for Miljø, Nuklear Sikkerhed og
Civilbeskyttelse (GD XI ), rue de la Loi/Wet

a ) Faglig ekspertise på de pågældende områder.

b ) Kendskab til Kommissionens lovgivning og akti
viteter på området luftkvalitet.

c ) Disponibilitet og fleksibilitet i arbejdets tilrette
læggelse .
d ) Pris .

straat 200 , B-1049 Bruxelles/ Brussel, att. M. B.

Sinnott, GD XI/A/ 2 - Budget, finanser og
kontrakter (intern adresse : TRMF 04/ 87 ).

6.2 . Sprog : Tilbud skal afleveres i 3 eksemplarer og
være affattet på et af de officielle sprog i Den
Europæiske Union.

6.3 . Sidste frist for afgivelse af tilbud : 2 . 12 . 1996 .

12 . Dato for afsendelse af bekendtgørelsen : 16 . 9 . 1996 .

13 . Dato for Kontoret for De Europæiske Fællesskabers
Officielle Publikationers modtagelse af bekendtgø
relsen : 16 . 9 . 1996 .

14 . Kontrakten er omfattet af GATT- aftalen .

Meddelelse om tilrettelæggelse af en konference vedrørende virksomhedsoverdragelse fra den ene generation
til den anden

I perioden indtil år 2000 vil der i hver tredje af de små og mellemstore virksomheder (SMV) i Den Euro
pæiske Union ske et generationsskifte. Undersøgelser har vist, at kun halvdelen af disse virksomheder over
lever de første fem år efter overdragelsen til en ny ejer. Næsten 10 % af de årlige konkursanmeldelser fra
SMV skyldes en dårligt forberedt virksomhedsoverdragelse .
Europa-Kommissionen gjorde opmærksom på dette problem i sin henstilling af 7 . december 1994 vedrø
rende overdragelse af små og mellemstore virksomheder, hvori den beskrev »bedste praksis« for en vellykket
virksomhedsoverdragelse . Endvidere opfordrede Kommissionen medlemsstaterne til at gennemføre de
foranstaltninger, som er bedst egnet inden for rammerne af deres nationale ret.
På denne baggrund har Kommissionen nu til hensigt at arrangere en konference, som sandsynligvis vil finde
sted i foråret 1997 i Lille (Frankrig). Virksomhedsejere, repræsentanter for SMV-erhvervsorganisationer,
advokater, skatte- og virksomhedsrådgivere samt beslutningstagere fra medlemsstaternes og de europæiske
institutioners politiske miljø og administration vil her få mulighed for at analysere, hvordan virksomheds
overdragelse bedst kan finde sted, og for at evaluere de specifikke foranstaltninger, der træffes af medlems
staterne .

For at opnå den størst mulige virkning har Kommissionen til hensigt at forberede konferencen i flere
arbejdsgrupper.
1 . Konferencens mål

— Civilretlige, selskabsretlige og skatteretlige spørgsmål, som er relevante for virksomhedsoverdragelse,
skal drøftes i arbejdsgrupper på basis af praktiske erfaringer, og der skal opstilles retningslinjer for
»bedste praksis« vedrørende virksomhedsoverdragelse .

— De foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne samt af offentlige og private organisationer med
henblik på at fremme og lette en vellykket overdragelse, skal analyseres og evalueres .
— Virksomhedsejerne skal have mulighed for at udveksle erfaringer om vellykkede overdragelser. Desuden
er det hensigten at sensibilisere dem med hensyn til problemerne i forbindelse med dårligt forberedte
virksomhedsoverdragelser og nødvendigheden af at forberede disse, mens ejeren er i live .
2 . Tilrettelæggelse af konferencen

Interesserede kan allerede nu tilkendegive deres interesse for at deltage i konferencen og eventuelt også i
arbejdsgrupperne .
Ansøgere, der ønsker at deltage i arbejdsgrupperne , skal præcisere, hvilket område de har særlige erfaringer

med, og eventuelt, om de er villige til at udarbejde et skriftligt oplæg til dette emne. Interesserede bedes
henvende sig til følgende adresse :
Europa-Kommissionen
att. hr . Reinhard Schulte-Braucks
Generaldirektorat XXIII /A/ 1

Re de la Loi /Wetstraat 200 (AN80)
B-1049 Bruxelles / Brussel

Fax (32-2) 295 97 84

Internet : reinhard.schulte-braucks@dg23.cec.be

