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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2657/2000
af 4. december 2000
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1498/98 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. december 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. december 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

052
204
999
624
999
052
999
204
388
999
204
999

97,1
100,3
98,7
195,0
195,0
91,5
91,5
49,7
36,5
43,1
76,9
76,9

052
999
052
600
999
400
404
999
052
064
400
720
999

65,4
65,4
73,6
73,5
73,5
82,6
93,4
88,0
73,6
58,6
85,5
129,7
86,8

0707 00 05
0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 (EFT L 307 af 2.12.1999, s. 46). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2658/2000
af 29. november 2000
om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler
(EØS-relevant tekst)

den finder anvendelse på, angive, hvilke begrænsninger
eller bestemmelser der må eller ikke må optræde i disse
aftaler eller vedtagelser eller denne samordnede praksis,
og fastsætte, hvilke klausuler disse aftaler eller vedtagelser eller denne samordnede praksis skal indeholde,
eller hvilke øvrige betingelser de skal opfylde.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af
20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis (1), senest ændret ved akten vedrørende
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 1, stk. 1,
litra c),

(5)

Det er hensigtsmæssigt at opgive den hidtidige fremgangsmåde med at opregne, hvilke aftalebestemmelser
der er omfattet af fritagelsen, og i stedet lægge større
vægt på at fastlægge, hvilke kategorier af aftaler der er
fritaget, når en nærmere fastsat grænse for markedsstyrke ikke er overskredet, og hvilke begrænsninger eller
bestemmelser sådanne aftaler ikke må indeholde. Dette
stemmer overens med en økonomisk baseret fremgangsmåde med vurdering af aftalernes virkninger på det relevante marked.

(6)

Ved anvendelsen af artikel 81, stk. 3, ved forordning er
det ikke nødvendigt at fastslå, hvilke aftaler der kan falde
ind under artikel 81, stk. 1. Ved en individuel bedømmelse af aftaler i henhold til artikel 81, stk. 1, skal der
tages hensyn til mange faktorer, navnlig markedsstrukturen på det relevante marked.

(7)

Gruppefritagelsen bør begrænses til de aftaler, som med
tilstrækkelig sikkerhed kan antages at opfylde betingelserne i artikel 81, stk. 3.

(8)

Aftaler om specialisering inden for produktionen
bidrager normalt til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne, da virksomhederne derved kan
koncentrere sig om fremstillingen af visse varer og
således arbejde mere rationelt og udbyde varerne til
lavere priser. Specialiseringsaftaler inden for tjenesteydelser kan også antages generelt at føre til tilsvarende
forbedringer. Når der forefindes en effektiv konkurrence,
må det forventes, at forbrugerne får en rimelig andel af
de dermed forbundne fordele.

(9)

Sådanne fordele kan i samme grad opnås ved aftaler,
hvor en af parterne giver afkald på at fremstille bestemte
produkter eller udbyde bestemte tjenester til fordel for
en anden part (»ensidig specialisering«), aftaler, hvor hver
part giver afkald på at fremstille bestemte produkter eller
udbyde bestemte tjenester til fordel for en anden part
(»gensidig specialisering«), og aftaler, hvor parterne enes
om at fremstille bestemte produkter eller udbyde
bestemte tjenester i fællesskab (»fælles produktion«).

efter offentliggørelse af udkast til denne forordning (2),
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge forordning (EØF) nr. 2821/71 kan Kommissionen
ved forordning anvende traktatens artikel 81, stk. 3
(tidligere artikel 85, stk. 3), på visse af de kategorier af
aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende
specialisering, der falder ind under artikel 81, stk. 1,
herunder på aftaler, der er nødvendige til specialiseringens gennemførelse.

(2)

Med hjemmel i forordning (EØF) nr. 2821/71 har
Kommissionen bl.a. vedtaget forordning (EØF) nr. 417/
85 af 19. december 1984 om anvendelse af traktatens
artikel 85, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2236/
97 (4). Forordning (EØF) nr. 417/85 udløber den 31.
december 2000.
En ny forordning må både sikre en effektiv beskyttelse af
konkurrencen og give virksomhederne tilstrækkelig retssikkerhed. Ved virkeliggørelsen af disse mål bør der
tages hensyn til behovet for at forenkle den administrative kontrol og lovgivningsrammerne i videst muligt
omfang. For specialiseringsaftaler mellem parter, der
ikke når op over en vis, nærmere fastsat markedsstyrke,
kan det med hensyn til anvendelse af artikel 81, stk. 3,
generelt antages, at deres positive virkninger vil opveje
enhver negativ indvirkning på konkurrencen.

(3)

I henhold til forordning (EØF) nr. 2821/71 skal den af
Kommissionen vedtagne fritagelsesforordning fastlægge,
hvilke typer aftaler, vedtagelser og samordnet praksis

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
C
L
L

285 af 29.12.1971, s. 46.
118 af 27.4.2000, s. 3.
53 af 22.2.1985, s. 1.
306 af 11.11.1997, s. 12.
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Da ensidige specialiseringsaftaler mellem ikke-konkurrerende virksomheder kan falde ind under gruppefritagelsen efter Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/
1999 af 22. december 1999 om anvendelse af traktatens
artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og
samordnet praksis (1), bør denne forordnings anvendelse
på aftaler om ensidig specialisering kun gælde for aftaler
mellem indbyrdes konkurrerende virksomheder.

(11)

Denne forordning bør også gælde for alle andre aftaler
indgået mellem virksomheder angående de nærmere
betingelser for deres specialisering i fremstilling af varer
og/eller ydelse af tjenester. Gruppefritagelsen bør også
gælde bestemmelser i specialiseringsaftaler, der ikke
udgør det primære formål med disse aftaler, men er
direkte knyttet til og nødvendige for deres gennemførelse, og for visse tilknyttede indkøbs- og markedsføringsaftaler.

(12)

For at sikre, at fordelene ved specialiseringen kan opnås,
uden at en af parterne forsvinder fra et senere led end
produktionsleddet, bør det fastsættes, at ensidige og
gensidige specialiseringsaftaler kun er omfattet af denne
forordning, når de indeholder købs- og leveringsforpligtelser. Disse forpligtelser kan, men skal ikke, være
eksklusive.

5.12.2000

(17)

Med henblik på at lette indgåelsen af langfristede specialiseringsaftaler, som vil kunne have strukturelle konsekvenser for de pågældende virksomheder, bør denne
forordnings gyldighedsperiode fastsættes til ti år.

(18)

Denne forordning berører ikke anvendelsen af traktatens
artikel 82.

(19)

I overensstemmelse med princippet om fællesskabsrettens forrang bør ingen foranstaltning truffet på grundlag
af nationale konkurrenceregler være til skade for den
ensartede anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler
inden for hele fællesmarkedet eller for den fulde virkning
af enhver foranstaltning truffet til gennemførelse heraf,
herunder nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fritagelse

(13)

Når de deltagende virksomheders markedsandel på det
relevante marked ikke overstiger 20 %, kan specialiseringsaftaler som defineret i denne forordning antages at
føre til økonomiske fordele i form af skala- eller stordriftsfordele eller bedre produktionsteknologi, samtidig
med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel i de
dermed forbundne fordele.

(14)

Denne forordning bør ikke fritage aftaler, der indeholder
begrænsninger, som ikke er nødvendige for at opnå
ovennævnte positive virkninger. Visse alvorlige konkurrencebegrænsninger i forbindelse med fastsættelse af
priser over for tredjemand, begrænsning af produktion
eller salg og opdeling af markeder eller kunder, er principielt udelukket fra at kunne falde ind under gruppefritagelsen ifølge denne forordning uanset størrelsen af de
deltagende virksomheders markedsandel.

(15)

(16)

Markedsandelstærsklen, undtagelsen fra fritagelsen af
visse aftaler og de betingelser, der fastsættes i denne
forordning, sikrer normalt, at aftaler, som er omfattet af
gruppefritagelsen, ikke giver de deltagende virksomheder
mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig
del af de pågældende varer eller tjenester.

I konkrete tilfælde, hvor aftaler, der falder ind under
denne forordning, alligevel har virkninger, der er uforenelige med traktatens artikel 81, stk. 3, bør
Kommissionen kunne tilbagekalde gruppefritagelsen.

(1) EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21.

1.
I henhold til artikel 81, stk. 3, og på de i denne forordning fastsatte betingelser erklæres traktatens artikel 81, stk. 1,
herved uanvendelig på følgende aftaler mellem to eller flere
virksomheder (herefter benævnt »parterne«) om de vilkår,
hvorpå disse virksomheder specialiserer sig i fremstilling af
produkter (herefter benævnt »specialiseringsaftaler«):
a) ensidige specialiseringsaftaler, hvorved en part indvilliger i
at ophøre med at producere bestemte produkter eller afstå
fra at producere disse produkter, men køber dem hos en
konkurrerende virksomhed, medens den konkurrerende
virksomhed indvilliger i at producere og levere disse
produkter, eller
b) gensidige specialiseringsaftaler, hvorved to eller flere parter
på gensidigt grundlag enes om at ophøre med eller afstå fra
at fremstille bestemte, men forskellige, produkter og i stedet
køber disse produkter hos de andre parter, der indvilliger i
at levere dem, eller
c) fælles produktionsaftaler, hvorved to eller flere parter aftaler
at producere bestemte produkter i fællesskab.
Denne fritagelse finder anvendelse, for så vidt som disse specialiseringsaftaler indeholder konkurrencebegrænsninger, der
falder ind under traktatens artikel 81, stk. 1.
2.
Fritagelsen efter stk. 1 finder også anvendelse på bestemmelser i specialiseringsaftaler, der ikke udgør hovedformålet
med disse aftaler, men er direkte knyttet til og nødvendige for
deres gennemførelse, bl.a. bestemmelser om overdragelse eller
brug af intellektuelle ejendomsrettigheder.
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kostninger, der er nødvendige for at komme ind på det
relevante marked som reaktion på en mindre, men permanent stigning i de relative priser (potentiel konkurrent)

Første afsnit gælder dog ikke for bestemmelser, der har samme
formål som de konkurrencebegrænsninger, der er opregnet i
artikel 5, stk. 1.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:

L 304/5

8) »eksklusiv leveringsforpligtelse«: en forpligtelse til ikke at
levere det produkt, specialiseringsaftalen omhandler, til en
anden konkurrerende virksomhed end en aftalepart
9) »eksklusiv købsforpligtelse«: en forpligtelse til kun at købe
det produkt, specialiseringsaftalen omhandler, hos den part,
som ifølge aftalen skal levere det.

1) »aftale«: en aftale, en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis

Artikel 3

2) »deltagende virksomheder«: virksomheder, der er parter i
aftalen, og deres respektive forbundne virksomheder

Købs- og markedsføringsaftaler

3) »forbundne virksomheder«:
a) virksomheder, hvori en af aftaleparterne direkte eller
indirekte
i) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne, eller
ii) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af
bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som
repræsenterer virksomheden i retlig henseende, eller
iii) har ret til at lede virksomhedens forretninger
b) virksomheder, der direkte eller indirekte har de i litra a)
nævnte rettigheder eller beføjelser over en af aftaleparterne

Fritagelsen efter artikel 1 finder også anvendelse, når
a) parterne påtager sig en eksklusiv købs- og/eller en eksklusiv
leveringsforpligtelse i forbindelse med en ensidig eller
gensidig specialiseringsaftale eller en fælles produktionsaftale
b) parterne ikke sælger de produkter, der er genstanden for
specialiseringsaftalen, hver for sig, men aftaler fælles distribution eller overlader distributionen til en tredjepart på et
eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag i forbindelse med
en fælles produktionsaftale, forudsat at denne tredjepart ikke
er en konkurrerende virksomhed.

Artikel 4

c) virksomheder, hvori en af de i litra b) omhandlede virksomheder direkte eller indirekte har de i litra a) nævnte
rettigheder eller beføjelser

Markedsandelstærskel

d) virksomheder, hvori en aftalepart sammen med en eller
flere virksomheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c),
eller hvori to eller flere af disse virksomheder i fællesskab
har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser

Fritagelsen efter artikel 1 finder anvendelse på betingelse af, at
de deltagende virksomheder tilsammen ikke har en markedsandel, der overstiger 20 % af det relevante marked.

e) virksomheder, hvori de i litra a) nævnte rettigheder eller
beføjelser i fællesskab indehaves af:

Artikel 5

i) aftaleparter eller deres respektive forbundne virksomheder, som omhandlet i litra a)-d), eller
ii) en eller flere aftaleparter eller en eller flere af deres
forbundne virksomheder som omhandlet i litra a)-d),
og en eller flere tredjemænd
4) »produkt«: en vare og/eller tjeneste, herunder såvel mellemliggende produkter og/eller tjenester som færdige produkter
og/eller tjenester, men ikke distributions- og udlejningstjenester
5) »fremstilling«: fremstilling af varer eller udbud af tjenester,
herunder fremstilling i underleverance
6) »relevant marked«: det eller de relevante produktmarkeder
og geografiske marked(er) for de produkter, der er
genstanden for specialiseringsaftalen
7) »konkurrerende virksomhed«: en virksomhed, der er aktiv på
det relevante marked (aktuel konkurrent), eller en virksomhed, der realistisk kan antages at ville foretage de yderligere investeringer eller afholde de yderligere omstillingsom-

Aftaler udelukket fra fritagelse
1.
Fritagelsen efter artikel 1 gælder ikke for aftaler, der
direkte eller indirekte, alene eller kombineret med andre
faktorer, som parterne har afgørende indflydelse på, har til
formål at:
a) fastsætte priser for salg af produkterne til tredjemand
b) begrænse produktion eller salg
c) opdele markeder eller kunder.
2.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a) bestemmelser om den aftalte mængde produkter i forbindelse med ensidige eller gensidige specialiseringsaftaler eller
fastsættelse af kapacitet og produktionsomfang i et produktions-joint venture i forbindelse med fælles produktionsaftaler
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b) en fælles produktionsvirksomheds opstilling af salgsmål og
fastsættelse af priser over for sine direkte kunder i forbindelse med artikel 3, litra b).
Artikel 6
Anvendelse af markedsandelstærsklen
1.
Ved anvendelsen af den i artikel 4 fastsatte markedsandelstærskel gælder følgende:
a) Markedsandelen beregnes på grundlag af omsætningen på
markedet; foreligger der ingen oplysninger om en deltagende virksomheds omsætning på markedet, kan dens
markedsandel fastlægges skønsmæssigt på grundlag af andre
pålidelige markedsoplysninger, herunder de afsatte
mængder.
b) Markedsandelen beregnes på grundlag af oplysninger vedrørende det foregående kalenderår.
c) For virksomheder omhandlet i artikel 2, nr. 3, litra e),
fordeles markedsandelen ligeligt mellem hver af de virksomheder, der har de i artikel 2, nr. 3, litra a), nævnte rettigheder og beføjelser.
2.
Hvis den i artikel 4 omhandlede markedsandel indledningsvis ikke overstiger 20 %, men efterfølgende overskrider
denne grænse, uden dog at overstige 25 %, gælder fritagelsen
efter artikel 1 fortsat i to på hinanden følgende kalenderår efter
det år, hvor 20 %-grænsen første gang blev overskredet.
3.
Hvis den i artikel 4 omhandlede markedsandel indledningsvis ikke overstiger 20 %, men efterfølgende overstiger
25 %, gælder fritagelsen efter artikel 1 fortsat i et kalenderår
efter det år, hvor 25 %-grænsen første gang blev overskredet.
4.
Anvendelsen af stk. 2 og 3 kan ikke kombineres med det
resultat, at en periode på to kalenderår overskrides.

5.12.2000
Artikel 7
Tilbagekaldelse

Kommissionen kan i medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr.
2821/71 tilbagekalde en fritagelse efter denne forordning, hvis
den i et konkret tilfælde enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstat eller en fysisk eller juridisk person, der
kan påberåbe sig en berettiget interesse, konstaterer, at en
aftale, som er omfattet af fritagelsen efter artikel 1, alligevel har
virkninger, som er uforenelige med betingelserne i traktatens
artikel 81, stk. 3, og navnlig når
a) aftalen ikke giver nævneværdige resultater i form af rationaliseringer, eller forbrugerne ikke sikres en rimelig andel af de
ved aftalen opnåede fordele
b) de produkter, der er genstand for specialiseringen, ikke på
hele fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf er udsat for
effektiv konkurrence fra identiske produkter eller produkter,
som på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål af brugerne anses for at svare dertil.
Artikel 8
Overgangsperiode
I perioden fra 1. januar 2001 til 30. juni 2002 finder forbuddet
i traktatens artikel 81, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler, der
allerede var i kraft den 31. december 2000, som ikke opfylder
betingelserne for fritagelse efter denne forordning, men som
opfylder betingelserne for fritagelse efter forordning (EØF) nr.
417/85.
Artikel 9
Gyldighed
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2001.
Den udløber den 31. december 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2000.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

5.12.2000
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2659/2000
af 29. november 2000
om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Aftaler om fælles gennemførelse af forskningsarbejde
eller fælles udvikling af forskningsresultaterne indtil,
men ikke omfattende, en industriel udnyttelse falder
generelt ikke ind under traktatens artikel 81, stk. 1.
Under visse omstændigheder, bl.a. når aftaleparterne
aftaler ikke at udføre andet forsknings- og udviklingsarbejde på samme område, således at en part afskæres fra
at opnå konkurrencefordele frem for de andre parter,
kan sådanne aftaler dog være omfattet af artikel 81, stk.
1, og de bør derfor være omfattet af denne forordning.

(4)

Med hjemmel i forordning (EØF) nr. 2821/71 har
Kommissionen bl.a. vedtaget forordning (EØF) nr. 418/
85 af 19. december 1984 om anvendelse af traktatens
artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler vedrørende
forskning og udvikling (5), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2236/97 (6). Forordning (EØF) nr. 418/85
udløber den 31. december 2000.

(5)

En ny forordning må både sikre en effektiv beskyttelse af
konkurrencen og give virksomhederne tilstrækkelig retssikkerhed. Ved virkeliggørelsen af disse mål bør der
tages hensyn til behovet for at forenkle den administrative kontrol og lovgivningsrammerne i videst mulige
omfang. For forsknings- og udviklingsaftaler mellem
parter, der ikke når op over en vis, nærmere fastsat
markedsstyrke, kan det med hensyn til anvendelsen af
artikel 81, stk. 3, generelt antages, at deres positive
virkninger vil opveje enhver negativ indvirkning på
konkurrencen.

(6)

I henhold til forordning (EØF) nr. 2821/71 skal den af
Kommissionen vedtagne fritagelsesforordning fastlægge,
hvilke typer aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
den finder anvendelse på, angive, hvilke begrænsninger
eller bestemmelser der må eller ikke må optræde i disse
aftaler eller vedtagelser eller denne samordnede praksis,
og fastsætte, hvilke klausuler disse aftaler eller vedtagelser eller denne samordnede praksis skal indeholde,
eller hvilke øvrige betingelser de skal opfylde.

(7)

Det er hensigtsmæssigt at opgive den hidtidige fremgangsmåde med at opregne, hvilke aftalebestemmelser
der er omfattet af fritagelsen, og i stedet lægge større
vægt på at fastlægge, hvilke kategorier af aftaler der er
fritaget, når en nærmere fastsat grænse for markedsstyrke ikke er overskredet, og hvilke begrænsninger eller

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af
20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis (1), senest ændret ved akten vedrørende
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 1, stk. 1,
litra b),
under henvisning til offentliggørelsen af udkastet til forordning (2),
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og
ud fra følgende betragtninger:
Kommissionen kan i henhold til forordning (EØF) nr.
2821/71 ved forordning anvende traktatens artikel 81,
stk. 3 (tidligere artikel 85, stk. 3), på visse af de af artikel
81, stk. 1, omfattede kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis, hvis indhold går ud på forskning og
udvikling af produkter eller fremgangsmåder, indtil disse
har nået stadiet for industriel anvendelse, og udnyttelse
af resultaterne, heri indbefattet bestemmelser om intellektuelle ejendomsrettigheder.

(1)

I henhold til traktatens artikel 163, stk. 2, skal Fællesskabet opmuntre virksomheder, herunder små og
mellemstore virksomheder, i deres indsats for forskning
og teknologisk udvikling af høj kvalitet og støtte deres
samarbejdsbestræbelser. I henhold til Rådets afgørelse
1999/65/EF af 22. december 1998 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse
i forskning samt regler for formidling af forskningsresultater med henblik på gennemførelse af De Europæiske
Fællesskabers femte rammeprogram (1998-2002) (3) og
Kommissionens forordning (EF) nr. 996/1999 (4) om
gennemførelse af afgørelse 1999/65/EF skal der samarbejdes om gennemførelsen af indirekte forsknings- og
teknologiudviklingsaktioner, hvortil der ydes støtte
under Fællesskabets femte rammeprogram.

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
C
L
L

285 af 29.12.1971, s. 46.
118 af 27.4.2000, s. 3.
26 af 1.2.1999, s. 46.
122 af 12.5.1999, s. 9.

(5) EFT L 53 af 22.2.1985, s. 5.
(6) EFT L 306 af 11.11.1997, s. 12.
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udviklingsresultaterne til yderligere forskning. For at
fremme samarbejde mellem parter med komplementære
færdigheder bør ikke-konkurrerende virksomheder
tilsvarende kunne aftale at begrænse deres udnyttelsesret
til et eller flere tekniske anvendelsesområder.

bestemmelser sådanne aftaler ikke må indeholde. Dette
stemmer overens med en økonomisk baseret fremgangsmåde med vurdering af aftalernes virkninger på det relevante marked.

(8)

Ved anvendelsen af artikel 81, stk. 3, ved forordning er
det ikke nødvendigt at fastslå, hvilke aftaler der kan falde
ind under artikel 81, stk. 1. Ved en individuel bedømmelse af aftaler i henhold til artikel 81, stk. 1, skal der
tages hensyn til en række faktorer, navnlig markedsstrukturen på det relevante marked.

(9)

Gruppefritagelsen bør begrænses til aftaler, der med
tilstrækkelig sikkerhed kan antages at opfylde betingelserne i artikel 81, stk. 3.

(10)

Samarbejde om forskning og udvikling samt om udnyttelse af resultaterne bidrager generelt til at fremme den
tekniske og økonomiske udvikling ved at øge udvekslingen af knowhow mellem aftaleparterne, hindre
dobbeltarbejde inden for forskning og udvikling, fremme
udvekslingen af supplerende knowhow med de deraf
følgende fordele og muliggøre en rationel produktion
eller udnyttelse af de produkter eller metoder, der er
resultatet af forsknings- og udviklingsarbejdet.

(11)

Fælles udnyttelse af resultaterne kan betragtes som en
naturlig konsekvens af det i fællesskab udførte forsknings- og udviklingsarbejde. En sådan udnyttelse kan
antage forskellige former, såsom produktion, udnyttelse
af intellektuelle ejendomsrettigheder, som i væsentlig
grad bidrager til den tekniske og økonomiske udvikling,
eller markedsføring af nye produkter.

(12)

En øget og mere effektiv forskning og udvikling vil
normalt komme forbrugerne til gode ved at resultere i
nye eller forbedrede produkter og tjenester eller i lavere
priser som følge af nye og forbedrede produktionsmetoder.

(13)

For at opnå fordelene ved og virkeliggøre målene for
fælles forskning og udvikling bør denne forordning også
kunne finde anvendelse på bestemmelser i forskningsog udviklingsaftaler, der ikke udgør det primære formål
med disse aftaler, men som er direkte knyttet til og
nødvendige for deres gennemførelse.

(14)

For at retfærdiggøre fritagelsen bør den fælles udnyttelse
angå produkter eller fremstillingsmetoder, hvortil det er
afgørende nødvendigt at kunne udnytte resultaterne af
forsknings- og udviklingsarbejdet, og hver af de deltagende virksomheder bør have mulighed for at udnytte
ethvert resultat, den måtte ønske. Når universiteter,
forskningsinstitutter eller virksomheder, der leverer
forskning og udvikling på et kommercielt grundlag, men
normalt ikke beskæftiger sig med udnyttelse af resultaterne, deltager i denne forskning og udvikling, bør de
kunne aftale udelukkende at udnytte forsknings- og
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(15)

Fritagelsen efter denne forordning bør kun omfatte
aftaler om forskning og udvikling, der ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for
en væsentlig del af de berørte varer eller tjenesteydelser.
Aftaler mellem konkurrenter, der på markedet for de
produkter eller tjenesteydelser, som kan blive forbedret
eller erstattet ved hjælp af disse forsknings- og udviklingsresultater, på tidspunktet for aftalens indgåelse
tilsammen har en markedsandel, der overstiger en
nærmere fastsat grænse, bør udelukkes fra gruppefritagelsen.

(16)

For at sikre en effektiv konkurrence i perioden med
fælles udnyttelse af resultaterne, bør det fastsættes, at
gruppefritagelsen ikke længere finder anvendelse,
dersom aftaleparterne for de produkter, der er et resultat
af det fælles forsknings- og udviklingsarbejde, tilsammen
får en markedsandel, der overstiger en vis grænse. Fritagelsen bør — uanset aftaleparternes markedsandele
inden for de pågældende produkter — fortsat gælde i en
vis periode efter påbegyndelsen af den fælles udnyttelse
af resultaterne, således at aftaleparternes markedsandele
kan nå at stabilisere sig efter introduktionen af et måske
helt nyt produkt, og således at de sikres en vis afskrivningsperiode for deres investeringer.

(17)

Denne forordning bør ikke føre til fritagelse af aftaler,
der indeholder begrænsninger, som ikke er nødvendige
for at opnå ovennævnte positive virkninger. Visse alvorlige konkurrencebegrænsninger, såsom begrænsninger i
parternes frie adgang til at gennemføre forskning og
udvikling på områder uden forbindelse med aftalen, fastsættelse af priser over for tredjemand, begrænsning af
produktion eller salg, opdeling af markeder eller kunder
eller begrænsninger i adgangen til passivt salg af aftaleprodukterne på de andre parters områder, bør principielt
være udelukket fra at kunne falde ind under gruppefritagelsen efter denne forordning, uanset størrelsen af de
deltagende virksomheders markedsandel.

(18)

Markedsandelstærsklen, undtagelsen fra fritagelsen af
visse aftaler og de betingelser, der fastsættes i forordningen, sikrer normalt, at aftaler, der er omfattet af
gruppefritagelsen, ikke giver de deltagende virksomheder
mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig
del af de pågældende produkter eller tjenester.

(19)

I konkrete tilfælde, hvor aftaler, der falder ind under
denne forordning, alligevel har virkninger, der er uforenelige med traktatens artikel 81, stk. 3, bør
Kommissionen kunne tilbagekalde gruppefritagelsen.
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Aftaler mellem virksomheder, der ikke er indbyrdes
konkurrerende producenter af produkter, som vil kunne
blive forbedret eller erstattet som følge af resultaterne af
forsknings- og udviklingsarbejdet, vil kun under ekstraordinære omstændigheder kunne udelukke den effektive
konkurrence. Sådanne aftaler bør derfor kunne falde ind
under gruppefritagelsen uanset markedsandelen, og der
bør åbnes mulighed for at forholde sig til sådanne
ekstraordinære tilfælde ved at tilbagekalde fritagelsen
efter denne forordning.

område, aftalen omhandler, eller på et område i nær tilknytning
hertil.

Aftaler om forskning og udvikling er ofte af langvarig
karakter, navnlig når der er tale om samarbejde, der også
omfatter udnyttelse af resultaterne, og denne forordnings
gyldighedsperiode bør derfor fastsættes til ti år.

Definitioner

(22)

Denne forordning berører ikke anvendelsen af traktatens
artikel 82.

(23)

I overensstemmelse med princippet om fællesskabsrettens forrang bør ingen foranstaltning truffet på grundlag
af nationale konkurrenceregler være til skade for den
ensartede anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler
inden for hele fællesmarkedet eller for den fulde virkning
af enhver foranstaltning truffet til gennemførelse heraf,
herunder nærværende forordning —

Første afsnit gælder dog ikke for bestemmelser, der har samme
formål som de konkurrencebegrænsninger, der er opregnet i
artikel 5, stk. 1.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:
1) »aftale«: en aftale, en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis
2) »deltagende virksomheder«: virksomheder, der er parter i
forsknings- og udviklingsaftalen, og deres respektive
forbundne virksomheder
3) »forbundne virksomheder«:
a) virksomheder, hvori en af parterne i forsknings- og
udviklingsaftalen direkte eller indirekte
i) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne, eller

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fritagelse
1.
I henhold til artikel 81, stk. 3, og på de i denne forordning fastsatte betingelser erklæres traktatens artikel 81, stk. 1,
herved uanvendelig på aftaler mellem to eller flere virksomheder (herefter benævnt »parterne«) om de vilkår, hvorpå disse
virksomheder gennemfører:
a) fælles forskning i og udvikling af produkter eller produktionsmetoder og fælles udnyttelse af resultaterne af denne
forskning og udvikling, eller
b) fælles udnyttelse af resultaterne af forskning i og udvikling
af produkter eller produktionsmetoder, der er gennemført i
fællesskab i henhold til en mellem samme parter tidligere
indgået aftale, eller
c) fælles forskning i og udvikling af produkter eller produktionsmetoder uden fælles udnyttelse af resultaterne.
Denne fritagelse finder anvendelse, for så vidt som disse aftaler
(herefter benævnt »forsknings- og udviklingsaftaler«) indeholder
konkurrencebegrænsninger, der falder ind under artikel 81,
stk. 1.
2.
Fritagelsen efter stk. 1 finder også anvendelse på bestemmelser i forsknings- og udviklingsaftaler, der ikke udgør hovedformålet med disse aftaler, men er direkte knyttet til og
nødvendige for deres gennemførelse, bl.a. bestemmelser om, at
parterne i aftalens løbetid ikke uafhængigt eller sammen med
tredjeparter må gennemføre forskning og udvikling på det

ii) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af
bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som
repræsenterer virksomheden i retlig henseende, eller
iii) har ret til at lede virksomhedens forretninger
b) virksomheder, der direkte eller indirekte har de i litra a)
nævnte rettigheder eller beføjelser over en af parterne i
forsknings- og udviklingsaftalen
c) virksomheder, hvori en af de i litra b) omhandlede
virksomheder direkte eller indirekte har de i litra a)
nævnte rettigheder eller beføjelser
d) virksomheder, hvori en af parterne i forsknings- og
udviklingsaftalen sammen med en eller flere virksomheder, der er omhandlet i litra a), b) eller c), eller hvori
to eller flere af disse virksomheder i fællesskab har de i
litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser
e) virksomheder, hvori de i litra a) nævnte rettigheder eller
beføjelser i fællesskab indehaves af:
i) parter i forsknings- og udviklingsaftalen eller deres
respektive forbundne virksomheder, som omhandlet
i litra a)-d), eller
ii) en eller flere parter i forsknings- og udviklingsaftalen eller en eller flere af deres forbundne virksomheder, som omhandlet i litra a)-d), og en eller flere
tredjemænd
4) »forskning og udvikling«: erhvervelse af knowhow om
produkter eller produktionsmetoder og gennemførelse af
teoretiske analyser, systematiske undersøgelser eller forsøg,
herunder forsøgsproduktion, teknisk afprøvning af
produkter eller metoder, etablering af de fornødne faciliteter og opnåelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på
resultaterne
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5) »produkt«: en vare og/eller tjeneste, herunder såvel mellemliggende produkter og/eller tjenester som færdige
produkter og/eller tjenester
6) »aftalemetode«: en teknologi eller produktionsmetode, der
er opnået som resultat af fælles forskning og udvikling
7) »aftaleprodukt«: et produkt, der er opnået som resultat af
fælles forsknings- eller udviklingsarbejde eller fremstillet
eller frembragt under anvendelse af aftalemetoden
8) »udnyttelse af resultaterne«: fremstilling eller distribution af
aftaleprodukterne, anvendelse af aftalemetoderne, overdragelse af eller meddelelse af licens på intellektuelle ejendomsrettigheder eller meddelelse af knowhow til brug for
sådan fremstilling eller anvendelse
9) »intellektuelle ejendomsrettigheder«: industrielle ejendomsrettigheder, copyright og beslægtede rettigheder
10) »knowhow«: en samling ikke-patentbeskyttet praktisk
information opnået gennem forsøg og afprøvning, der er
hemmelig, væsentlig og identificeret; i denne forbindelse
forstås ved »hemmelig«, at denne knowhow ikke er almindeligt kendt eller lettilgængelig; ved »væsentlig« forstås, at
den omfatter viden, der er nødvendig for fremstillingen af
aftaleprodukterne eller anvendelsen af aftalemetoden, og
ved »identificeret« forstås, at den er beskrevet på en sådan
måde, at det kan afgøres, om den opfylder hemmelighedsog væsentlighedskriterierne
11) »fælles forskning og udvikling« eller »fælles udnyttelse af
resultaterne«: når arbejdet i forbindelse hermed
a) udføres af et fælles forskerhold, en fælles enhed eller en
fælles virksomhed
b) i fællesskab overlades til tredjemand, eller
c) fordeles mellem parterne, således at disse specialiserer
sig i forskning, udvikling, produktion eller distribution
12) »konkurrerende virksomhed«: en virksomhed, der udbyder
et produkt, der kan blive forbedret eller erstattet af aftaleproduktet (aktuel konkurrent), eller en virksomhed, der
realistisk kan antages at ville foretage de yderligere investeringer eller afholde de yderligere omstillingsomkostninger,
der er nødvendige for at komme ind på det relevante
marked som reaktion på en mindre, men permanent stigning i de relative priser (potentiel konkurrent)
13) »det relevante marked for aftaleprodukterne«: det eller de
relevante produktmarkeder og geografiske marked(er), som
aftaleprodukterne tilhører.
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heder, der leverer forskning og udvikling på et kommercielt
grundlag, men normalt ikke beskæftiger sig med udnyttelse af
resultaterne, kan dog aftale kun at udnytte resultaterne til yderligere forskning.
3.
Når forsknings- og udviklingsaftalen kun vedrører fælles
forskning og udvikling, skal hver af parterne frit og uafhængigt
kunne udnytte resultaterne af den fælles forskning og udvikling
samt enhver knowhow, der fandtes forinden, og som måtte
være nødvendig for en sådan udnyttelse, medmindre andet
gælder i henhold til stk. 2. Denne udnyttelsesret kan begrænses
til et eller flere tekniske anvendelsesområder, når parterne på
tidspunktet for aftalens indgåelse ikke er konkurrerende virksomheder.
4.
De resultater, der udnyttes i fællesskab, skal være
beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder eller udgøre
knowhow, som i væsentlig grad bidrager til den tekniske eller
økonomiske udvikling, og disse resultater skal være af afgørende betydning for fremstillingen af aftaleprodukterne eller
anvendelsen af aftalemetoderne.
5.
Virksomheder, der i tilfælde af en specialisering mellem
parterne har fået overdraget at fremstille produkter, skal være
forpligtede til at efterkomme ordrer på leverancer fra alle
parter, medmindre forsknings- og udviklingsaftalen også
omfatter fælles distribution.

Artikel 4
Markedsandelstærskel og fritagelsens varighed
1.
Er de deltagende virksomheder ikke konkurrerende virksomheder, gælder fritagelsen efter artikel 1, så længe forsknings- og udviklingsarbejdet gennemføres. I tilfælde af fælles
udnyttelse af dets resultater fortsætter fritagelsen med at gælde i
syv år fra den dato, hvor aftaleprodukterne første gang
markedsføres på fællesmarkedet.
2.
Er to eller flere af de deltagende virksomheder konkurrerende virksomheder, gælder fritagelsen efter artikel 1 kun i den
i stk. 1 omhandlede periode, såfremt de deltagende virksomheder på tidspunktet for forsknings- og udviklingsaftalens
indgåelse ikke tilsammen har en markedsandel på over 25 % på
det relevante marked for de produkter, der kan blive forbedret
eller erstattet af aftaleprodukterne.
3.
Efter udløbet af den i stk. 1 omhandlede periode fortsætter fritagelsen med at gælde, så længe de deltagende virksomheder ikke tilsammen har en markedsandel på over 25 %
på det relevante marked for aftaleprodukterne.

Artikel 3
Betingelser for fritagelse

Artikel 5

1.
Fritagelsen efter artikel 1 gælder på de betingelser, der
fastsættes i stk. 2-5.

Aftaler udelukket fra fritagelsen

2.
Alle parter skal have adgang til resultaterne af den fælles
forskning og udvikling med henblik på yderligere forskning
eller udnyttelse. Forskningsinstitutter, universiteter og virksom-

1.
Fritagelsen efter artikel 1 gælder ikke for forsknings- og
udviklingsaftaler, der direkte eller indirekte, alene eller kombineret med andre faktorer, som parterne har afgørende indflydelse på, har til formål:

5.12.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

a) at begrænse de deltagende virksomheders frie adgang til at
gennemføre forskning og udvikling uafhængigt eller i
samarbejde med tredjemand på et område uden forbindelse
med det område, forsknings- og udviklingsarbejdet
omhandler, eller efter dettes afslutning på det område, det
omhandler, eller på et beslægtet område
b) at afskære parterne fra efter gennemførelsen af forskningsog udviklingsarbejdet at anfægte gyldigheden af intellektuelle ejendomsrettigheder, som aftaleparterne er i besiddelse
af på fællesmarkedet, og som er relevante for forsknings- og
udviklingsarbejdet, eller fra efter forsknings- og udviklingsaftalens udløb at anfægte gyldigheden af intellektuelle ejendomsrettigheder på resultater af den fælles forskning og
udvikling, som aftaleparterne er i besiddelse af på fællesmarkedet; dette berører dog ikke muligheden for at aftale, at
forsknings- og udviklingsaftalen ophører i tilfælde af, at en
af parterne anfægter gyldigheden af sådanne intellektuelle
ejendomsrettigheder
c) at begrænse produktion eller salg
d) at fastsætte priser for salg af aftaleproduktet til tredjemand
e) at pålægge parterne begrænsninger med hensyn til, hvilke
kunder de må sælge til efter udløbet af en periode på syv år
fra den første markedsføring af aftaleprodukterne på fællesmarkedet
f) at afskære en part fra passivt salg af aftaleprodukter på de
andre parters område
g) at afskære parterne fra at markedsføre aftaleprodukterne
eller føre en aktiv salgspolitik for dem på de andre aftaleparters respektive områder inden for fællesmarkedet efter
udløbet af en periode på syv år efter den første markedsføring af aftaleprodukterne på fællesmarkedet
h) at afskære parterne fra at meddele licenser til tredjemand på
fremstilling af aftaleprodukterne eller anvendelse af aftalemetoderne, når aftalen ikke indeholder bestemmelse om, at
mindst en af parterne kan udnytte resultaterne af den fælles
forskning og udvikling, eller når sådan udnyttelse ikke sker
i) at pålægge parterne pligt til at nægte at efterkomme ordrer
fra brugere eller forhandlere på deres respektive områder,
som vil videresælge produkterne i andre områder inden for
fællesmarkedet
j) at pålægge parterne pligt til at vanskeliggøre brugeres eller
forhandleres køb af aftaleprodukter hos andre forhandlere
inden for fællesmarkedet, herunder navnlig til at gøre intellektuelle ejendomsrettigheder gældende eller træffe foranstaltninger med henblik på at vanskeliggøre enten brugeres
eller forhandleres køb af produkter, der lovligt er bragt i
handelen inden for Fællesskabet af en anden aftalepart eller

L 304/11

med dennes samtykke, eller disses markedsføring af dem
inden for fællesmarkedet.
2.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a) fastsættelse af produktionsmål, når udnyttelsen af resultaterne omfatter fælles produktion af aftaleprodukterne
b) fastsættelse af salgsmål og priser over for direkte kunder,
når udnyttelsen af resultaterne omfatter fælles distribution af
aftaleprodukterne.

Artikel 6
Anvendelse af markedsandelstærsklerne
1.
Ved anvendelsen af den i artikel 4 fastsatte markedsandelstærskel gælder følgende:
a) Markedsandelen beregnes på grundlag af omsætningen på
markedet; foreligger der ingen oplysninger om en deltagende virksomheds omsætning på markedet, kan dens
markedsandel fastlægges skønsmæssigt på grundlag af andre
pålidelige markedsoplysninger, herunder de afsatte
mængder.
b) Markedsandelen beregnes på grundlag af oplysninger vedrørende det foregående kalenderår.
c) Ved beregningen af markedsandele fordeles markedsandelen
for virksomheder omhandlet i artikel 2, nr. 3, litra e), ligeligt
mellem hver af de virksomheder, der har de i artikel 2, nr.
3, litra a), nævnte rettigheder og beføjelser.
2.
Hvis den i artikel 4, stk. 3, fastsatte markedsandel indledningsvis ikke overstiger 25 %, men efterfølgende overskrider
denne grænse uden dog at overstige 30 %, gælder fritagelsen
efter artikel 1 fortsat i to på hinanden følgende kalenderår efter
det år, hvor 25 %-grænsen første gang blev overskredet.
3.
Hvis den i artikel 4, stk. 3, fastsatte markedsandel indledningsvis ikke overstiger 25 %, men efterfølgende overstiger
30 %, gælder fritagelsen efter artikel 1 fortsat i et kalenderår
efter det år, hvor 30 %-grænsen første gang blev overskredet.
4.
Anvendelsen af stk. 2 og 3 kan ikke kombineres med det
resultat, at en periode på to kalenderår overskrides.

Artikel 7
Tilbagekaldelse
Kommissionen kan i medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr.
2821/71 tilbagekalde en fritagelse efter denne forordning, hvis
den i et konkret tilfælde enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstat eller en fysisk eller juridisk person, der
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kan påberåbe sig en berettiget interesse, konstaterer, at en
forsknings- og udviklingsaftale, som er omfattet af fritagelsen
efter artikel 1, alligevel har virkninger, som er uforenelige med
betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3, og navnlig når
a) forsknings- og udviklingsaftalen i væsentlig grad vanskeliggør tredjemands gennemførelse af forskning og udvikling
på det relevante område som følge af den begrænsede forskningskapacitet, der er til rådighed andetsteds
b) forsknings- og udviklingsaftalen som følge af den særlige
struktur på udbudssiden i væsentlig grad vanskeliggør tredjemands adgang til markedet for aftaleprodukterne
c) aftaleparterne uden objektiv gyldig grund ikke udnytter
resultaterne af den fælles forskning og udvikling
d) aftaleprodukterne ikke på hele fællesmarkedet eller en
væsentlig del heraf er udsat for effektiv konkurrence fra
identiske produkter eller produkter, som på grund af deres
egenskaber, pris og anvendelsesformål af brugerne anses for
at svare dertil
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e) den effektive konkurrence inden for forskning og udvikling
på et bestemt marked vil blive udelukket som følge af
forsknings- og udviklingsaftalen.
Artikel 8
Overgangsperiode
I perioden fra 1. januar 2001 til 30. juni 2002 finder forbuddet
i traktatens artikel 81, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler, der
allerede var i kraft den 31. december 2000, som ikke opfylder
betingelserne for fritagelse efter denne forordning, men som
opfylder betingelserne for fritagelse efter forordning (EØF) nr.
418/85.
Artikel 9
Forordningens gyldighed
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2001.
Den udløber den 31. december 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2000.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2660/2000
af 4. december 2000
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter
2000 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2572/
2000 (6).

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af sukkerprodukter undtagen melasse (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 624/98 (4), særlig artikel 1, stk. 2,
andet afsnit, og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/

(1)

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, gør det nødvendigt at
ændre de nuværende beløb i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved
indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95
omhandlede produkter, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. december 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

252 af 25.9.1999, s. 1.
175 af 14.7.2000, s. 59.
141 af 24.6.1995, s. 16.
85 af 20.3.1998, s. 5.

(5) EFT L 161 af 1.7.2000, s. 22.
(6) EFT L 297 af 24.11.2000, s. 6.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. december 2000 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold,
der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under KN-kode 1702 90 99
(EUR)
KN-kode

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,91
27,91
27,91
27,91
27,99
27,99
27,99
0,28

2,91
7,58
2,78
7,15
11,24
6,72
6,72
0,37

(1) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 431/68 (EFT L 89 af 10.4.1968,
s. 3), som ændret.
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 793/72 (EFT L 94 af 21.4.1972,
s. 1).
(3) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 30. november 2000
om beskikkelse af et fransk medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
(2000/756/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 258,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 166,
under henvisning til Rådets afgørelse af 15. september 1998 om beskikkelse af medlemmerne af Det
Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 1998 til den 20. september 2002 (1),
i betragtning af, at en plads som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet ledig efter Joël

DECAILLONs fratræden, der blev meddelt Rådet den 10. maj 2000;

under henvisning til den kandidatliste, som Frankrigs regering har forelagt, og
efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
An LE NOUAIL beskikkes som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for Joël
DECAILLON for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2002.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2000.
På Rådets vegne
M. DEMESSINE

Formand

(1) EFT L 257 af 19.9.1998, s. 37.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 30. november 2000
om beskikkelse af et nederlandsk medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
(2000/757/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 258,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 166,
under henvisning til Rådets afgørelse af 15. september 1998 om beskikkelse af medlemmerne af Det
Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 1998 til den 20. september 2002 (1).
i betragtning af, at en plads som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet ledig efter
Kommer DE KNEGTs fratræden, der blev meddelt Rådet den 10. oktober 2000;
under henvisning til den kandidatliste, som den nederlandske regering har forelagt, og
efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
H. KRUL beskikkes som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for Kommer DE
KNEGT for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2002.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2000.
På Rådets vegne
M. DEMESSINE

Formand

(1) EFT L 257 af 19.9.1998, s. 37.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. december 2000
om ophævelse af beslutning 2000/486/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge
i Grækenland
(meddelt under nummer K(2000) 3626)
(EØS-relevant tekst)

(2000/758/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

På baggrund af sygdomsudviklingen bør beslutning
2000/486/EF ophæves.

(4)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité —

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni
1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1),
senest ændret ved direktiv 92/118/EØF (2), særlig artikel 10,
under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11.
december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (3),
senest ændret ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
Som følge af udbrud af mund- og klovesyge i Grækenland blev Kommissionens beslutning 2000/486/EF af
31. juli 2000 om beskyttelsesforanstaltninger mod
mund- og klovesyge i Grækenland (4), senest ændret ved
beslutning 2000/643/EF (5), vedtaget for at understøtte
de bekæmpelsesforanstaltninger, som Grækenland har
truffet.

(1)

De græske veterinærtjenester har meddelt Kommissionen, at der ikke er rapporteret noget nyt udbrud af
mund- og klovesyge i Grækenland siden den 13.
september 2000, og at de hidtidige resultater af en serologisk undersøgelse viser, at mund- og klovesyge er
blevet udryddet i Xánthi og Evros og aldrig havde bredt
sig til Rodopi.

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

224 af 18.8.1990, s. 29.
62 af 15.3.1993, s. 49.
395 af 30.12.1989, s. 13.
195 af 1.8.2000, s. 59.
271 af 24.10.2000, s. 36.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Beslutning 2000/486/EF ophæves.
Artikel 2
Medlemsstaterne ændrer de foranstaltninger, de anvender på
samhandelen, for at bringe dem i overensstemmelse med denne
beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2000.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. december 2000
om ophævelse af beslutning 1999/253/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer fra eller med oprindelse i Kenya og Tanzania og om ændring af sundhedscertifikat for
fiskerivarer fra eller med oprindelse i Kenya
(meddelt under nummer K(2000) 3653)
(EØS-relevant tekst)

(2000/759/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december
1997 om principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1),
særlig artikel 22, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Efter nogle tilfælde af forgiftning af fisk i Lake Victoria,
som antageligt skyldtes forekomsten af pesticider i Lake
Victoria og ukorrekte fangstmetoder, vedtog Kommissionen beslutning 1999/253/EF (2). Beslutningen kan
ændres på baggrund af oplysninger om situationens
udvikling og sundhedsgarantier fra myndighederne i
Kenya og Tanzania.
På baggrund af et kontrolbesøg og garantier fra myndighederne i Tanzania blev beslutning 1999/253/EF ændret,
så indførsel af fiskerivarer, som er fanget i Lake Victoria
og har oprindelse i dette land, blev tilladt.

(3)

På baggrund af et kontrolbesøg og garantier fra myndighederne i Kenya bør beslutning 1999/253/EF nu
ophæves.

(4)

Alle fisk, der er fanget i Lake Victoria, bør underkastes
passende kontrol for at fastslå, om de er sunde, herunder
om de indeholder pesticider. De krav, der gælder for
Kenya med hensyn til certifikater, bør derfor tilpasses til
dem, der allerede gælder for Uganda og Tanzania, og der
bør således indsættes en særlig bemærkning om den
relevante kontrol i det sundhedscertifikat, der ledsager
fiskerivarer indført fra Kenya, og som er fastsat i
Kommissionens beslutning 95/328/EF (3).

(1) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.
(2) EFT L 98 af 13.4.1999, s. 15.
(3) EFT L 191 af 12.8.1995, s. 32.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Beslutning 1999/253/EF ophæves.
Artikel 2
I punkt IV i det sundhedscertifikat, der er fastsat i bilaget til
Kommissionens beslutning 95/328/EF, og som ledsager
sendinger af fisk fra eller med oprindelse i Kenya og fanget i
Lake Victoria, indsættes følgende:
»— Undertegnede officielle inspektør attesterer, at ovennævnte fiskerivarer er fremstillet i henhold til den
kontrolordning, der er fastsat i kapitel V, punkt II.3.B, i
bilaget til direktiv 91/493/EØF, og at kontrolresultaterne var tilfredsstillende.«
Artikel 3
Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at
bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De
underretter straks Kommissionen herom.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2000.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

