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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 216/2003
af 4. februar 2003
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. 1947/2002 (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. februar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

052
204
212
628
999

74,4
57,0
123,3
109,3
91,0

0707 00 05

052
204
999

117,8
114,7
116,3

0709 10 00

220
999

82,4
82,4

0709 90 70

052
204
999

108,8
177,4
143,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

59,2
50,2
43,5
32,0
84,4
53,9

0805 20 10

204
999

70,8
70,8

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

052
204
220
464
600
624
999

65,1
58,0
74,7
141,0
76,1
77,9
82,1

0805 50 10

052
220
600
999

66,9
69,4
66,0
67,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400
404
720
999

87,8
99,0
103,0
96,6

0808 20 50

388
400
524
528
720
999

102,7
120,4
115,5
85,1
41,0
92,9

1

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 217/2003
af 4. februar 2003
om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for kornprodukter og tørret foder for 2003
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

kornprodukter og for tørret foder for 2002. Der bør
fastlægges foreløbige forsyningsopgørelser for 2003.
Forordning (EF) nr. 3175/94 bør derfor ændres.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af
19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 442/2002 (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2958/93 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1820/2002 (4), blev
der indført fælles gennemførelsesbestemmelser for
forordning (EØF) nr. 2019/93 for så vidt angår den
særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det
Ægæiske Hav med visse landbrugsprodukter, og støttebeløbet for denne forsyning blev fastsat i henhold til
artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2019/93.

(1)

I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2019/93
blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3175/
94 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 140/
2002 (6), fastlagt foreløbige forsyningsopgørelser for

(2)

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra den fælles komité af de
berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2019/93 fastsættes
mængderne i den foreløbige forsyningsopgørelse for 2003 for
kornprodukter og tørret foder fra den øvrige del af Fællesskabet
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav som anført i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

184 af 27.7.1993, s. 1.
68 af 12.3.2002, s. 4.
267 af 28.10.1993, s. 4.
276 af 12.10.2002, s. 22.
335 af 23.12.1994, s. 54.
24 af 26.1.2002, s. 9.
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BILAG
Foreløbig forsyningsopgørelse for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for kornprodukter og tørret foder for 2003
(tons)
Mængde

2003

Kornprodukter og tørret foder af EF-oprindelse

KN-kode

Korn i kerner

1001, 1002, 1003,
1004 og 1005

Byg fra Limnos

1003

Hvedemel

1101 og 1102

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien

Øer i gruppe A

Øer i gruppe B

9 000

70 000

3 000
11 000

40 000

2302-2308

9 000

55 000

Tilberedt dyrefoder

2309 20

2 000

17 000

Lucerne og kunsttørret, varmetørret og på anden
måde tørret foder

1214 10 00
1214 90 91
1214 90 99

2 000

7 000

33 000

189 000

I alt
Tilsammen
Grupperne er defineret i bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2958/93.

225 000
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 218/2003
af 4. februar 2003
om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

skabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i
artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92
af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (3), senest ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (4), i et tidsrum på
tre måneder.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af
23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif (1),senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2176/2002 (2), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede
nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning
(EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser
vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.
Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige
tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede
nomenklatur. De nævnte bestemmelser gælder også
delvis eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger og
er fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med
henblik på anvendelse af toldmæssige eller andre foranstaltninger i samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet
i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen, og som ikke er i overensstemmelse med fælles-

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes
i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet
nævnte KN-koder.
Artikel 2
Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes
toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i
henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning
(EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2003.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.
(2) EFT L 331 af 7.12.2002, s. 3.

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
(4) EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17.

L 29/6

Den Europæiske Unions Tidende

DA

5.2.2003

BILAG
Varebeskrivelse

KN-kode

Begrundelse

1

2

3

Frosne, gennemskinnelige plader af dej (f.eks.
20 × 20 cm) fremstillet af hvedemel, vand, vegetabilsk olie og salt og varmebehandlet i 15
sekunder ved 90 °C. Produktet indeholder 52,5
vægtprocent stivelse/glucose og mindre end 4
vægtprocent sukker.

1905 90 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur og teksten til KN-kode 1905,
1905 90 og 1905 90 90.

Disse plader anvendes, efter optøning, til fremstilling af forårsruller, som skal undergå en yderligere varmebehandling før brug.

På grund af varmebehandlingen er det meste af
stivelsen forklistret. Derfor anses produktet for
delvis bagt og det er derfor udelukket fra position
1901 (se de forklarende bemærkninger til det
harmoniserede system vedrørende position 1901,
afsnit II, undtagelse e)).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 219/2003
af 4. februar 2003
om salg ved periodisk licitation af oksekød fra visse interventionsorganer til forarbejdning i EF
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/
2001 (2), særlig artikel 27, stk. 4, artikel 28, stk. 2, og artikel
41, og

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 1254/1999 for så vidt angår opkøb af oksekød (8),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1564/2001 (9).
(7)

For at sikre den bedst mulige kontrol med henblik på at
garantere interventionsoksekødets destination bør der
foruden foranstaltningerne i forordning (EØF) nr. 3002/
92 fastsættes kontrolforanstaltninger baseret på fysisk
kontrol af mængder og kvaliteter.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

ud fra følgende betragtninger:
Anvendelsen af interventionsforanstaltninger i oksekødssektoren har ført til lagre i flere medlemsstater. For at
undgå en alt for lang oplagring bør en del af disse lagre
sælges ved licitation til forarbejdning i EF.

(1)

Salget bør finde sted efter reglerne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2173/79 (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2417/95 (4), forordning (EØF) nr.
3002/92 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 770/
96 (6), og forordning (EØF) nr. 2182/77 (7), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2417/95, dog med visse
undtagelser på grund af produkternes særlige anvendelsesformål.

(2)

For at sikre en korrekt og ensartet licitationsprocedure
bør der fastsættes foranstaltninger ud over dem, som er
fastlagt i artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/
79.

(3)

Der bør dispenseres fra artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr. 2173/79 i betragtning af de administrative vanskeligheder, som anvendelsen af denne bestemmelse skaber i de pågældende medlemsstater.

(4)

For at sikre, at licitationsordningerne fungerer korrekt,
bør der fastsættes et højere sikkerhedsbeløb end beløbet
i artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(5)

Erfaringerne fra afsætning af ikke-udbenet interventionsoksekød viser, at kvalitetskontrollen af produkterne
inden levering til køberne bør skærpes for at sikre, at
produkterne opfylder bestemmelserne i bilag III til
forordning (EF) nr. 562/2000 af 15. marts 2000 om

(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
315 af 1.12.2001, s. 29.
251 af 5.10.1979, s. 12.
248 af 14.10.1995, s. 39.
301 af 17.10.1992, s. 17.
104 af 27.4.1996, s. 13.
251 af 1.10.1977, s. 60.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
af:

Der gennemføres salg med henblik på forarbejdning i EF

— ca. 2 500 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det tyske
interventionsorgan
— ca. 2 500 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det franske
interventionsorgan
— ca. 2 500 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det spanske
interventionsorgan
— ca. 1 492 tons udbenet oksekød fra det tyske interventionsorgan
— ca. 1 244 tons udbenet oksekød fra det spanske interventionsorgan
— ca. 2 101 tons udbenet oksekød fra det franske interventionsorgan
— ca. 1 244 tons udbenet oksekød fra det irske interventionsorgan
— ca. 201 tons udbenet oksekød fra det italienske interventionsorgan.
Der er anført præcise oplysninger om mængder i bilag I.
2. De i stk. 1 omhandlede produkter sælges i henhold til
forordning (EØF) nr. 2173/79, særlig afsnit II og III, (EØF) nr.
2182/77 og (EØF) nr. 3002/92, jf. dog nærværende forordning.
(8) EFT L 68 af 16.3.2000, s. 22.
(9) EFT L 208 af 1.8.2001, s. 14.
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Artikel 2

Artikel 4

1.
Som undtagelse fra artikel 6 og 7 i forordning (EØF) nr.
2173/79 fungerer denne forordning og dens bilag som almindelig bekendtgørelse om licitation.

1. Bud er kun gyldige, hvis de indgives af eller på vegne af
fysiske eller juridiske personer, der har fremstillet forarbejdede
produkter med indhold af oksekød i de tolv måneder forud for
ikrafttrædelsen af denne forordning, og som er opført i en
medlemsstats momsregister. Desuden skal det pågældende bud
være indgivet af eller på vegne af en forarbejdningsvirksomhed,
der er godkendt i henhold til artikel 8 i Rådets direktiv 77/99/
EØF (1).

De pågældende interventionsorganer udarbejder for hver licitation en licitationsbekendtgørelse med oplysning om bl.a.:
a) de mængder oksekød, der udbydes til salg
b) frist og sted for indgivelse af bud.
2.
Oplysninger om produktmængderne og deres oplagringssteder kan indhentes på de i bilag II anførte adresser. Interventionsorganerne opslår desuden de i stk. 1 omhandlede bekendtgørelser på deres adresse og kan foretage yderligere offentliggørelser.
3.
For hvert produkt nævnt i bilag I sælger interventionsorganerne først det kød, der har været oplagret længst. I undtagelsestilfælde kan medlemsstaterne dog fravige den forpligtelse
med Kommissionens forhåndsgodkendelse.
4.

Der afholdes licitationer:

Ved anvendelse af ovenstående afsnit tages en detailforretning
eller en restauration eller en virksomhed knyttet til et detailsalgssted, hvor kødet forarbejdes og udbydes til salg til den
endelige forbruger, ikke i betragtning.
2. Som undtagelse fra artikel 3, stk. 1 og 2, i forordning
(EØF) nr. 2182/77 skal buddene være ledsaget af:
— den bydendes skriftlige tilsagn om at forarbejde det opkøbte
kød til produkter som nævnt i artikel 6 inden for den frist,
som er anført i artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
2182/77
— en nøjagtig angivelse af den eller de virksomheder, hvor det
opkøbte kød skal forarbejdes.
3. De i stk. 1 omhandlede bydende kan skriftligt udpege en
befuldmægtiget til på deres vegne at modtage de produkter,
som de køber. I så fald fremlægger den befuldmægtigede
buddene fra de bydende, som han repræsenterer, sammen med
ovennævnte skriftlige fuldmagt.

a) den 11. februar 2003
b) den 25. februar 2003
c) den 11. marts 2003
d) den 25. marts 2003
indtil de til salg udbudte mængder er afsat.
5.
Som undtagelse fra artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF)
nr. 2173/79 indgives buddene til interventionsorganet i en
lukket kuvert, der er påført referencen til den pågældende
forordning. Den lukkede kuvert må først åbnes af interventionsorganet, når den i stk. 4 nævnte frist er udløbet.
6.
Som undtagelse fra artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning
(EØF) nr. 2173/79 skal det eller de lagre, hvor produkterne er
oplagret, ikke angives i buddene.

Artikel 3
1.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de
modtagne bud senest den første arbejdsdag efter, at fristen for
indgivelse af bud er udløbet.
2.
På grundlag af de modtagne bud vil der for hvert produkt
blive fastsat en minimumssalgspris, eller det vil blive besluttet
ikke at give tilslag.

4. Uanset artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79
er fristen for overtagelse af kød, der sælges i henhold til denne
forordning, to måneder fra datoen for den meddelelse, der er
nævnt i artikel 11 i samme forordning.
5. Ovennævnte købere og befuldmægtigede fører et opdateret regnskab, på grundlag af hvilket produkternes bestemmelse og anvendelse kan fastslås, især med henblik på at
kontrollere, om de opkøbte mængder svarer til de forarbejdede
mængder.

Artikel 5
1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre, at ikke-udbenet interventionsoksekød
udleveres til køberne i en tilstand, der fuldt ud opfylder bestemmelserne i bilag III til forordning (EF) nr. 562/2000, særlig
punkt 2, litra a), sjette led, i bilaget.
2. Udgifterne til de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger
afholdes af medlemsstaterne og må navnlig ikke pålægges
køberen eller en anden tredjepart.
(1) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85.
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3.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen (1) om alle
tilfælde, hvor det godtgøres, at ikke-udbenede interventionsforfjerdinger ikke opfylder bestemmelserne i bilag III, jf. stk. 1,
med angivelse af forfjerdingens kvalitet og vægt og det slagteri,
hvor forfjerdingen blev produceret.

2. På anmodning af forarbejdningsvirksomheden kan
medlemsstaten give tilladelse til, at forfjerdinger med ben
udbenes i en anden virksomhed end den, hvor forarbejdningen
skal finde sted, på betingelse af, at de tilhørende behandlinger
finder sted i den samme medlemsstat under behørig kontrol.

Artikel 6

3. Artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2182/77 finder ikke
anvendelse.

1.
Kød, der opkøbes i henhold til denne forordning, skal
forarbejdes til produkter, som svarer til de i stk. 2 og 3 anførte
definitioner på A- og B-produkter.
2.
Et A-produkt er et forarbejdet produkt henhørende under
KN-kode 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 eller 1602 50 80,
der ikke indeholder andet kød end kød af hornkvæg, og som
har et kollagen/protein-forhold på højst 0,45 % (2) og mindst
består af 20 vægtprocent (3) magert kød (eksklusive slagteaffald (4) og fedt), hvor kød og gelé udgør mindst 85 % af den
samlede nettovægt.
Produktet skal underkastes en varmebehandling, der er tilstrækkelig til at sikre kødproteinets koagulering i hele produktet,
som derfor ikke må vise spor af rødlig væske på snitfladen, når
produktet gennemskæres langs en linje, der går gennem det
tykkeste sted.
3.
er:

Et B-produkt er et forarbejdet oksekødsprodukt, der ikke

— et produkt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1254/1999, eller
— et produkt som omhandlet i stk. 2.
Et forarbejdet produkt henhørende under KN-kode
0210 20 90, der er tørret eller røget på en sådan måde, at det
ferske køds farve og konsistens er fuldstændig forsvundet, og
som har et vand/proteinindhold på højst 3,2, betragtes dog
som et B-produkt.

Artikel 8
1. Som undtagelse fra artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF)
nr. 2173/79 fastsættes sikkerhedsstillelsen til 12 EUR pr.
100 kg.
2. Den i artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2182/77
omhandlede sikkerhedsstillelse svarer:
— for forfjerdinger til forskellen i euro mellem den tilbudte
pris pr. ton og 1 600 EUR
— for udbenet oksekød under interventionskode INT 22 og
INT 24 til forskellen i euro mellem den tilbudte pris pr. ton
og 1 800 EUR
— for udbenet oksekød under interventionskode INT 11, INT
18, INT 21 og INT 23 til forskellen i euro mellem den
tilbudte pris pr. ton og 1 400 EUR.
3. Som undtagelse fra artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 2182/77 udgør forarbejdning af alt det opkøbte kød til de i
artikel 5 omhandlede færdigvarer et primært krav.

Artikel 7
1.
Medlemsstaterne indfører en ordning med fysisk kontrol
og kontrol af bogføring, så det sikres, at alt kødet forarbejdes i
overensstemmelse med artikel 6.

Artikel 9

Ordningen skal omfatte fysisk kontrol af mængde og kvalitet
ved forarbejdningens begyndelse, under forarbejdningen og
efter dens afslutning. Med henblik herpå skal forarbejdningsvirksomhederne på ethvert tidspunkt kunne fremlægge dokumentation for kødets identitet og anvendelse ved hjælp af relevante forarbejdningsregistre.

Som undtagelse fra artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2182/77
anføres ud over de i forordning (EØF) nr. 3002/92 fastsatte
påskrifter:

Når myndighederne foretager teknisk kontrol af produktionen,
kan der i fornødent omfang tages hensyn til dryptab og afpuds.

— Para transformación [Reglamentos (CEE) no 2182/77 y (CE)
no 219/2003]

For at kontrollere færdigvarens kvalitet og fastslå, om den er i
overensstemmelse med fremstillingsformlen, udtager medlemsstaterne repræsentative prøver af produkterne og analyserer
disse. Udgifterne hertil afholdes af forarbejdningsvirksomheden.

— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr.
219/2003)

(1) GD for Landbrug, D2: fax (32-2)-295 36 13.
(2) Bestemmelse af kollagenindholdet: Det med faktoren 8 multiplicerede hydroxyprolinindhold betragtes som indholdet af kollagen.
Hydroxyprolinindholdet bestemmes efter ISO-metode 3496-1978.
3
( ) Indholdet af magert oksekød eksklusive fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/
86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).
(4) Slagteaffald omfatter følgende: hoved og udskæringer heraf (inklusive ører), fødder, hale, hjerte, yver, lever, nyrer, brissel, bugspytkirtel, hjerne, lunger, svælg, den tykke del af mellemgulvsmusklen,
milt, tunge, netmave, rygmarv, spiselig hud, kønsorganer (dvs.
livmoder, æggestokke og testikler), skjoldbruskkirtel og hypofyse.

— Για µεταποίηση [κανονισµoί (ΕOΚ) αριθ. 2182/77 και (EK)
αριθ. 219/2003]

en eller flere af følgende påskrifter i rubrik 104 i T5-kontroleksemplarerne:

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr.
2182/77 und (EG) Nr. 219/2003)

— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No
219/2003)
— Destinés à la transformation [règlements (CEE) no 2182/77
et (CE) no 219/2003]
— Destinate alla trasformazione [Regolamenti (CEE) n. 2182/
77 e (CE) n. 219/2003]
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— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr.
2182/77 en (EG) nr. 219/2003)
— Para transformação [Regulamentos (CEE) n.o 2182/77 e
(CE) n.o 219/2003]
— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o
219/2003)

5.2.2003

— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och
(EG) nr 219/2003)
Artikel 10
Denne forordning træder i kraft den 5. februar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I —
BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κράτος µέλος

Προϊόντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(en toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση ποσότητα
(τóνoι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DEUTSCHLAND

— Vorderviertel

2 500

FRANCE

— Quartiers avant

2 500

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

2 500

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—

ESPAÑA

— Paleta de intervención (INT 22)
— Pecho de intervención (INT 23)
— Cuarto delantero de intervención (INT 24)

FRANCE

— Flanchet d'intervention (INT 18)
— Jarret avant d'intervention (INT 21)

IRELAND

—
—
—
—
—
—

ITALIA

— Petto di manzo d'intervento (INT 23)

Vorderhesse (INT 21)
Schulter (INT 22)
Brust (INT 23)
Vorderviertel (INT 24)

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
flank (INT 18)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

174
466,7
751,2
100
495,4
221,5
526,9
1 500
601
3,7
20
100
400
200
500
200,7

(1) Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) no 562/2000 de la Comisión (DO L 68 de 16.3.2000, p. 22), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1564/2001 (DO L 208 de 1.8.2001, p. 14).
1) Se bilag III og V til Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 (EFT L 68 af 16.3.2000, s. 22), senest ændret ved forordning (EF) nr.
(
1564/2001 (EFT L 208 af 1.8.2001, s. 14).
(1) Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000 der Kommission (ABl. L 68 vom 16.3.2000, S. 22), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1564/2001 (ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 14).
(1) Βλέπε τα παραρτήµατα III και V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής (EE L 68 της 16.3.2000, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 (EE L 208 της 1.8.2001, σ. 14).
(1) See Annexes III and V to Commission Regulation (EC) No 562/2000 (OJ L 68, 16.3.2000, p. 22), as last amended by Regulation (EC) No
1564/2001 (OJ L 208, 1.8.2001, p. 14).
(1) Voir annexes III et V du règlement (CE) no 562/2000 de la Commission (JO L 68 du 16.3.2000, p. 22), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1564/2001 (JO L 208 du 1.8.2001, p. 14).
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(1) Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1564/2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14).
(1) Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie (PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22). Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1564/2001 (PB L 208 van 1.8.2001, blz. 14).
(1) Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.o 562/2000 da Comissão (JO L 68 de 16.3.2000, p. 22), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1564/2001 (JO L 208 de 1.8.2001, p. 14).
1) Katso komission asetuksen (EY) N:o 562/2000 (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
(
N:o 1564/2001 (EYVL L 208, 1.8.2001, p. 14) liitteet III ja V.
(1) Se bilagorna III och V i kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 22), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1564/2001 (EGT L 208, 1.8.2001, s. 14).
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE
II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθύνσεις των οργανισµών παρεµβάσεως — Addresses of the intervention agencies —
Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. (49-69) 1564-704/772
Telex 411727
Telefax (49-69) 1564-790/985
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10
télex FEGA 23427 E, FEGA 41818 E
fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
téléphone (33-1) 44 68 50 00
télex 215330
télécopieur (33-1) 44 68 52 33
IRELAND
Department of Agriculture and Food
Johnston Castle Estate
County Wexford
Tel. (353-53) 634 00
fax: (353-53) 428 42
ITALIA
AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (39) 06 449 49 91
telex 61 30 03
telefax (39) 06 445 39 40/444 19 58
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 220/2003
af 4. februar 2003
om salg ved periodisk licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/
2001 (2), særlig artikel 28, stk. 2, og

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 1
Anvendelsen af interventionsforanstaltninger for oksekød
har ført til ophobning af lagre i flere medlemsstater. For
at undgå en for langvarig oplagring bør en del af lagrene
udbydes til salg ved periodisk licitation.

(1)

Salget bør underlægges bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2173/79 af 4. oktober 1979
om gennemførelsesbestemmelser for afsætning af
oksekød, som interventionsorganerne har opkøbt (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2417/95 (4), særlig
afsnit II og III.

(2)

Under hensyn til hyppigheden og arten
henhold til denne forordning er det
fravige bestemmelserne i artikel 6 og
(EØF) nr. 2173/79, for så vidt angår
frister i licitationsbekendtgørelsen.

(3)

af licitationer i
nødvendigt at
7 i forordning
oplysninger og

(4)

For at sikre en korrekt og ensartet licitation bør der
træffes foranstaltninger ud over dem, der er fastsat i
artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(5)

Der bør fastsættes undtagelser fra artikel 8, stk. 2, litra
b), i forordning (EØF) nr. 2173/79 i betragtning af de
administrative vanskeligheder, som dette litra volder de
pågældende medlemsstater.
For at sikre, at licitationerne gennemføres korrekt, bør
der fastsættes et større sikkerhedsbeløb end det, som er
fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/
79.

(6)

Erfaringerne fra afsætning af ikke-udbenet interventionsoksekød viser, at kvalitetskontrollen af produkterne
inden levering til køberne bør skærpes for at sikre, at
produkterne opfylder bestemmelserne i bilag III til
forordning (EF) nr. 562/2000 af 15. marts 2000 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 1254/1999 for så vidt angår opkøb af oksekød (5),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1564/2001 (6).

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
315 af 1.12.2001, s. 29.
251 af 5.10.1979, s. 12.
248 af 14.10.1995, s. 39.
68 af 16.3.2000, s. 22.
208 af 1.8.2001, s. 14.

1. Følgende omtrentlige mængder interventionsoksekød
udbydes til salg:
— 5 000 t ikke-udbenede bagfjerdinger fra det tyske interventionsorgan
— 5 000 t ikke-udbenede bagfjerdinger fra det franske interventionsorgan
— 5 000 t ikke-udbenede bagfjerdinger fra det spanske interventionsorgan
— 5 000 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det tyske interventionsorgan
— 85 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det østrigske interventionsorgan
— 406 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det danske interventionsorgan
— 5 000 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det franske
interventionsorgan
— 67 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det nederlandske
interventionsorgan
— 5 000 tons ikke-udbenede forfjerdinger fra det spanske
interventionsorgan
— 2 125 tons udbenet oksekød fra det tyske interventionsorgan
— 42 tons udbenet oksekød fra det spanske interventionsorgan
— 9 923 tons udbenet oksekød fra det franske interventionsorgan
— 2 662 udbenet oksekød fra det irske interventionsorgan
— 510 tons udbenet oksekød fra det italienske interventionsorgan
— 43 tons udbenet oksekød fra det nederlandske interventionsorgan.

5.2.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Der er anført præcise oplysninger om mængder i bilag I.
2.
Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder
salget sted efter forordning (EØF) nr. 2173/79, særlig afsnit II
og III.

Artikel 2
1.

Der afholdes licitationer:

L 29/15

7. Uanset artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr.
2173/79 skal buddene ikke indeholde angivelse af det eller de
kølelagre, hvor produkterne er oplagret.
8. Uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79
fastsættes sikkerheden til 12 EUR/100 kg.

Artikel 3
1. For hver licitation meddeler medlemsstaterne senest dagen
efter indgivelsesfristens udløb Kommissionen de relevante
oplysninger om de modtagne bud.

a) den 10. februar 2003
b) den 24. februar 2003

2. Efter gennemgangen af de modtagne bud fastsættes der
en minimumssalgspris, eller det besluttes, at der ikke gives
tilslag.

c) den 10. marts 2003
d) den 24. marts 2003,

Artikel 4

indtil de til salg udbudte mængder er afsat.
2.
Uanset artikel 6 og 7 i forordning (EØF) nr. 2173/79 er
bestemmelserne i nærværende forordning at betragte som den
generelle licitationsbekendtgørelse.
De pågældende interventionsorganer udarbejder for hver licitation en licitationsbekendtgørelse med oplysning om bl.a.:

1. Hver bydende underrettes pr. telefax af interventionsorganet som omhandlet i artikel 11 i forordning (EØF) nr. 2173/
79.
2. Uanset artikel 18, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79
er fristen for overtagelse af kød, der sælges i henhold til denne
forordning, to måneder fra datoen for den meddelelse, der er
nævnt i artikel 11 i samme forordning.

— de mængder oksekød, der udbydes til salg, og
— fristen og stedet for indgivelse af bud.
3.
Oplysninger om mængder og de steder, hvor produkterne
er oplagret, kan indhentes ved henvendelse på de adresser, der
er angivet i bilag II til denne forordning. Interventionsorganerne opslår desuden de i stk. 2 omhandlede bekendtgørelser
på deres adresse og kan foretage yderligere offentliggørelser.
4.
De pågældende interventionsorganer sælger fortrinsvis det
kød, der har været oplagret længst. I undtagelsestilfælde kan
medlemsstaterne dog, efter forudgående at have underrettet
Kommissionen herom, fravige denne forpligtelse.
5.
Ved hver af de i stk. 1 nævnte licitationer tages kun de
bud i betragtning, der er de pågældende interventionsorganer i
hænde senest kl. 12 den dag, der er sidste frist for indgivelse af
bud.
6.
Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79
skal et bud indgives til det pågældende interventionsorgan i en
lukket kuvert, på hvilken der anføres en henvisning til nærværende forordning samt datoen for den pågældende licitation.
Interventionsorganet må ikke åbne kuverten før udløbet af den
i stk. 5 omhandlede indgivelsesfrist.

Artikel 5
1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre, at ikke-udbenet interventionsoksekød
udleveres til køberne i en tilstand, der fuldt ud opfylder bestemmelserne i bilag III til forordning (EF) nr. 562/2000, særlig
punkt 2, litra a), sjette led, i bilaget.
2. Udgifterne til de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger
afholdes af medlemsstaterne og må navnlig ikke pålægges
køberen eller en anden tredjepart.
3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (1) om alle
tilfælde, hvor det godtgøres, at ikke-udbenede interventionsforfjerdinger ikke opfylder bestemmelserne i bilag III, jf. stk. 1,
med angivelse af forfjerdingens kvalitet og vægt og det slagteri,
hvor forfjerdingen blev produceret.

Artikel 6
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
(1) GD Landbrug, D2: fax (32-2)-295 36 13.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

5.2.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 29/17

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κράτος µέλος

Προϊόντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(en toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση ποσότητα
(τóνoι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εµπρόσθια τέταρτα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med
ben
DANMARK

— Forfjerdinger

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel
— Vorderviertel

5 000
5 000

ESPAÑA

— Cuartos traseros
— Cuartos delanteros

5 000
5 000

FRANCE

— Quartiers arrière
— Quartiers avant

5 000
5 000

NEDERLAND

— Voorvoeten

66,8

ÖSTERREICH

— Vorderviertel

85

405,3

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ESPAÑA

— Lomo de intervención (INT 17)

FRANCE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Kugel (INT 12)
Oberschale (INT 13)
Unterschale (INT 14)
Filet (INT 15)
Hüfte (INT 16)
Roastbeef (INT 17)
Lappen (INT 18)
Hochrippe (INT 19)
Schulter (INT 22)
Vorderviertel (INT 24)

Tranche grasse d'intervention (INT 12)
Tranche d'intervention (INT 13)
Semelle d'intervention (INT 14)
Filet d'intervention (INT 15)
Rumsteck d'intervention (INT 16)
Faux-filet d'intervention (INT 17)
Flanchet d'intervention (INT 18)
Épaule d'intervention (INT 22)
Poitrine d'intervention (INT 23)
Avant d'intervention (INT 24)

216,4
56,7
444
157
446,9
278,5
29,9
141,3
250
104
41,8
750
750
750
172,9
750
750
1 500
1 500
1 500
1 500
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(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κράτος µέλος

Προϊόντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

IRELAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
flank (INT 18)
fore-rib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

ITALIA

—
—
—
—

Girello d'intervento (INT 14)
Filetto d'intervento (INT 15)
Scamone (INT 16)
Roastbeef d'intervento (INT 17)

NEDERLAND

— Interventieschouder (INT 22)
— Interventieborst (INT 23)

Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) nο 562/2000.
Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.
Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.
Βλέπε τα παραρτήµατα III και V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.
See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.
Voir annexes III et V du règlement (CE) no 562/2000.
Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.
Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.
Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.o 562/2000.
Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.
Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

5.2.2003

Cantidad aproximada
(en toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση ποσότητα
(τóνoι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

20,3
40,8
36
19,4
46,4
44,4
26,4
38,2
132,2
800
457,6
1 000
246,5
65,5
85,2
111,9
10,8
31,5
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE
II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθύνσεις των οργανισµών παρεµβάσεως — Addresses of the intervention agencies —
Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. (49-69) 1564-704/772; Telex 411727; Telefax (49-69) 1564-790/985
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for Fødevareerhverv
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 95 80 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 95 80 34
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 1; télex FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone (33-1) 44 68 50 00; télex 215330; télécopieur (33-1) 44 68 52 33
IRELAND
Department of Agriculture and Food
Johnston Castle Estate
County Wexford
Tel. (353-53) 634 00; fax: (353-53) 428 42
ITALIA
AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (39) 06 449 49 91; telex 61 30 03; telefax (39) 06 445 39 40/444 19 58
NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
p/a LASER Roermond
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Nederland
Tel. (31-475) 35 54 44; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH
AMA-Agramarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel. (43-1) 33 15 12 20; Telefax (43-1) 33 15 12 97
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 221/2003
af 4. februar 2003
om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande
med oprindelse i Den Islamiske Republik Pakistan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Det er hensigtsmæssigt at imødekomme anmodningerne
i form af en forlods udnyttelse af kontingentet for 2003
for de pågældende kategorier.

(5)

Det er ønskeligt, at denne forordning træder i kraft
dagen efter offentliggørelsen, så erhvervsdrivende kan
drage fordel af den hurtigst muligt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det tekstiludvalg, der er nedsat i
henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3030/93 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af
12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse
tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 138/2003 (2), særlig artikel 7, og
og ud fra følgende betragtninger:
Ifølge aftalememorandummet mellem Det Europæiske
Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om
arrangementer for markedsadgang for tekstilvarer, paraferet den 15. oktober 1994 (3) og godkendt ved Rådets
afgørelse 96/386/EF (4), skal visse anmodninger fra Pakistans side om såkaldt »ekstraordinær fleksibilitet« overvejes velvilligt.

(1)

(2)

Den Islamiske Republik Pakistan indsendte anmodninger
om overførsel mellem kategorier den 20. december
2002 og den 16. januar 2003.

(3)

De overførsler, som Den Islamiske Republik Pakistan
anmoder om, falder ind under fleksibilitetsbestemmelserne i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 3030/93 og tilhørende bilag VIII.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Overførsler mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer med
oprindelse i Den Islamiske Republik Pakistan tillades for kontingentåret 2002 i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2003.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

275 af 8.11.1993, s. 1.
23 af 28.1.2003, s. 1.
153 af 27.6.1996, s. 48.
153 af 27.6.1996, s. 47.
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BILAG

Pakistan
Gruppe

Kategori

Justering

Enhed

Loft 2002

Justeret
arbejdsniveau

Mængde
i enheder

Mængde
(t)

%

Fleksibilitet

Justeret
arbejdsniveau

IB

6

stk.

44 999 000

50 799 525

2 816 901

1 600

6,3

Forlods udnyttelse
fra 2003

53 615 525

IIA

9

kg

12 124 000

14 082 950

1 300 000

1 300

10,7

Forlods udnyttelse
fra 2003

15 382 950

IIB

20

kg

46 804 000

54 889 102

1 000 000

1 000

2,1

Forlods udnyttelse
fra 2003

55 889 102
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUTNING
af 1. februar 2003
om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet
til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af
udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden
(2003/76/EF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Det er nødvendigt at opstille regler for gennemførelsen
af protokollen, navnlig beslutningsprocedurer med
henblik på vedtagelse af flerårige finansielle retningslinjer
for forvaltningen af Kul- og Stålforskningsfondens
aktiver samt flerårige tekniske retningslinjer for Kul- og
Stålforskningsfondens forskningsprogram (i det følgende
benævnt »programmet«), idet det dog gælder, at
medmindre andet er fastsat i denne beslutning, er det
Kommissionen, der er ansvarlig for forvaltningen af aktiverne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab og den afledte ret, der er vedtaget på grundlag
heraf.

(5)

Ved EKSF-traktatens udløb vil der stadig være finansielle
operationer, der skal gennemføres på indtægts- og
udgiftssiden, og som vedrører både gennemførelsen af
EKSF's aktionsbudgetter for de foregående perioder og
EKSF's lånoptagelses- og långivningsaktiviteter.

(6)

Det er nødvendigt at udpege den institution, der skal
varetage afviklingen af disse operationer og etablere de
procedurer, der skal følges i dette øjemed. Kommissionen bør varetage denne afvikling efter de procedurer,
der var gældende den 23. juli 2002, i overensstemmelse
med EKSF-traktaten og den afledte ret.

(7)

Kommissionen besluttede på sit møde den 11. september
1996, at der bør opretholdes reserver, som efter 2002
100 % skal dække den udlånsmasse, der ikke er omfattet
af en medlemsstats garanti. De EKSF-midler, der skal
forvaltes, androg omkring 1,6 mia. EUR den 23. juli
2002. Dette beløb vil udvise udsving som følge af de
finansielle aktiviteter, der vil blive gennemført inden og
efter EKSF-traktatens udløbsdato.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til den protokol, der er knyttet til traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle
konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, særlig artikel 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) udløb den 23. juli 2002, jf. traktatens
artikel 97.

(2)

Ved den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende
benævnt »protokollen«), overføres EKSF's aktiver og
passiver til Det Europæiske Fællesskab, og nettoværdien
af disse aktiver og passiver, som de fremgår af EKSF's
balance pr. 23. juli 2002, skal anvendes til forskning
inden for sektorer knyttet til kul- og stålindustrien. En
sådan anvendelse er i overensstemmelse med resolutionen om vækst og beskæftigelse, der blev vedtaget af
Det Europæiske Råd i Amsterdam den 16.-17. juni
1997 (3), og med resolutionerne vedtaget af Rådet og
repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Rådet, af 20. juli 1998 (4) og af 21. juni
1999 (5).
Det er nødvendigt af fastsætte fordelingen af forskningsbudgettet mellem de to berørte sektorer.

(3)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

C 180 af
C 177 af
C 236 af
C 247 af
C 190 af

26.6.2001, s. 4.
25.7.2002, s. 28.
2.8.1997, s. 3.
7.8.1998, s. 5.
7.7.1999, s. 1.
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I tilfælde af misligholdelse i afviklingsperioden efter den
23. juli 2002 og for at sikre den årlige stabilitet i kul- og
stålforskningsinstrumentet bør enhver misligholdelse,
som en af EKSF's debitorer gør sig skyldig i, først
modregnes i kapitalen og derefter i de indtægter, der
finansierer forskningen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

L 29/23
Artikel 4

1. Nettoindtægterne fra de placeringer, der er omhandlet i
artikel 2, udgør indtægter på Den Europæiske Unions almindelige budget. Disse indtægter har et særligt anvendelsesformål,
nemlig finansiering af forskningsprojekter i sektorer knyttet til
kul- og stålindustrien, der ikke er omfattet af forskningsrammeprogrammet. De udgør Kul- og Stålforskningsfonden og
forvaltes af Kommissionen.

Artikel 1
1.
Kommissionen varetager afviklingen af de af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs finansielle operationer, som ikke er
afsluttet, når EKSF-traktaten udløber. Hvis en af EKSF's debitorer misligholder sine forpligtelser i afviklingsperioden,
modregnes det heraf følgende tab først i den eksisterende
kapital og derefter i indtægterne for det indeværende år. Før
Kommissionen afskriver et tilgodehavende hos en EKSF-debitor,
der har gjort sig skyldig i misligholdelse, udtømmer den alle
retsmidler, herunder krav på garantier (pant i fast ejendom,
kautioner, bankgarantier eller andet). Kommissionen forbeholder sig alle eventuelle skridt for det tilfælde, at debitoren
igen bliver solvent.
2.
Afviklingen foretages efter reglerne og procedurerne for
disse operationer med de beføjelser og prærogativer, som
fællesskabsinstitutionerne har i overensstemmelse med EKSFtraktaten og den afledte ret pr. 23. juli 2002.

Artikel 2
1.
Aktiverne forvaltes af Kommissionen på en sådan måde,
at der sikres en langsigtet rentabilitet. Placeringen af de disponible aktiver skal tage sigte på at opnå det højest mulige afkast
på sikre vilkår.
2.
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet,
fastsætter flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af
aktiverne.

2. De i stk. 1 nævnte indtægter fordeles med 27,2 % til
kulrelateret forskning og 72,8 % til stålrelateret forskning.
Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af
Kommissionen, ændrer om nødvendigt fordelingen mellem kulog stålforskningen.

3. De flerårige tekniske retningslinjer for programmet fastsættes af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet.

4. Uudnyttede indtægter og disponible bevillinger for disse
indtægter pr. 31. december fremføres automatisk til det
følgende år. Disse bevillinger kan ikke overføres til andre poster
i budgettet.

5. De budgetbevillinger, der svarer til bortfald af forpligtelser, bortfalder systematisk ved udgangen af hvert regnskabsår. De hensættelser til forpligtelser, der frigøres som følge
af disse bortfald, opføres på den balance og resultatopgørelse,
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, således at de i første
omgang føres tilbage til aktiverne for EKSF under afvikling og
derefter, når afviklingen er afsluttet, til Kul- og Stålforskningsfondens aktiver. Inddrevne midler opføres på samme måde i
balancen og resultatopgørelsen.

Artikel 3
1.
Der udarbejdes hvert år adskilt fra de resterende Fællesskabers øvrige finansielle operationer en resultatopgørelse, en
balance og en finansiel redegørelse for de afviklingsoperationer,
der er omhandlet i artikel 1, og for de placeringsoperationer,
der er omhandlet i artikel 2.
Disse finansielle dokumenter integreres i de finansielle dokumenter, som Kommissionen hvert år udarbejder i henhold til
EF-traktatens artikel 275 og finansforordningen vedrørende De
Europæiske Fællesskabers almindelige budget.
2.
Europa-Parlamentets, Rådets og Revisionsrettens beføjelser med hensyn til kontrol og decharge som defineret i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget finder anvendelse på de operationer, der er
omhandlet i stk. 1.

Artikel 5

1. De nettoindtægter, der kan anvendes til finansiering af
forskningsprojekter i år n+2, figurerer i balancen for EKSF
under afvikling i år n og, når afviklingen er afsluttet, i balancen
for Kul- og Stålforskningsfondens aktiver.

2. For at minimere de udsving i forskningsfinansieringen,
der kan følge af udviklingen på de finansielle markeder, foretages der en udjævning, og der skabes en hensættelse til uforudsete udgifter. Algoritmerne til udjævning og bestemmelse af
niveauet for hensættelsen til uforudsete udgifter er anført i
bilaget.
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Artikel 8

Artikel 6

Denne beslutning har virkning fra dagen efter offentliggørelsen
i Den Europæiske Unions Tidende.

Udgifterne til administrationen af de afviklings-, placerings- og
forvaltningsoperationer, der er nævnt i denne beslutning, som
svarer til de udgifter, der omhandles i artikel 20 i traktaten om
oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De
Europæiske Fællesskaber af 8. april 1965, og hvis beløb blev
ændret ved Rådets afgørelse af 21. november 1977, afholdes af
Kommissionen over Den Europæiske Unions almindelige
budget.

Den anvendes fra den 24. juli 2002.
Artikel 9
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2003.
Artikel 7

På Rådets vegne
G. PAPANDREOU

Kommissionen fastslår beløbet for EKSF's aktiver og passiver i
en afslutningsbalance pr. 23. juli 2002.

Formand

BILAG
Procedurerne for fastsættelse af de nettoindtægter, der skal tildeles Kul- og Stålforskningsfonden
1. INDLEDNING
De nettoindtægter, der kan anvendes til finansiering af forskningsprojekter, er lig med nettoårsresultatet for EKSF
under afvikling og derefter, når afviklingen har fundet sted, med nettoårsresultatet for Kul- og Stålforskningsfondens
aktiver. Metoden består i at bestemme finansieringen af kul- og stålforskningen for år n+2 ved balanceafslutningen
for år n og at tage hensyn til halvdelen af stigningen eller nedgangen i nettoresultatet i forhold til det sidste niveau
for kul- og stålforskningen.
2. DEFINITION
n:

referenceår

Rn:

nettoresultat for regnskabsår n

Pn:

hensættelser til uforudsete udgifter for år n

Dn+1:

tildeling til forskning for år n+1 (fastlagt ved afslutningen af balancen for år n-1)

Dn+2:

tildeling til forskning for år n+2.

3. ALGORITMER
De algoritmer, der benyttes til at bestemme niveauet for hensættelsen til uforudsete udgifter og niveauet for tildelinger
til forskningen for år n+2, der figurerer i balancen for år n, er følgende:
3.1. Niveauet for hensættelsen til uforudsete udgifter:
Pn= Pn - 1+ 0,5* (Rn– Dn + 1)
3.2. Niveauet for tildelingerne til forskningen for år n+2 (afrundet til nærmeste 100 000 EUR. Hvis beregningen
giver et resultat, der ligger nøjagtig i midten, afrundes opad):
Dn + 2= Dn + 1+ 0,5* (Rn– Dn + 1)
De beløb, der er nødvendige til afrundingen eller bliver tilovers ved afrundingen, tages fra eller overføres til
hensættelsen til uforudsete udgifter.
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RÅDETS BESLUTNING
af 1. februar 2003
om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under
afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver
(2003/77/EF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Artikel 1

under henvisning til protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

De flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af
Kul- og Stålforskningsfondens aktiver, i det følgende benævnt
»finansielle retningslinjer«, fastsættes som angivet i bilaget.

under henvisning til Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar
2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til
gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle
konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (1), særlig artikel 2, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge protokollen om de finansielle konsekvenser af
udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, skal Kommissionen forvalte aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er
afsluttet, Kul- og Stålforskningsfondens aktiver.

Artikel 2
De finansielle retningslinjer revideres eller suppleres om
nødvendigt hvert femte år, idet den første periode slutter den
31. december 2007. Med henblik herpå og senest inden
udgangen af første halvår i hver femårsperiodes sidste år tager
Kommissionen de finansielle retningslinjers virkemåde og effektivitet op til vurdering og foreslår alle nødvendige ændringer.
Hvis Kommissionen finder det hensigtsmæssigt, kan den foretage en sådan vurdering og forelægge Rådet forslag til alle
nødvendige ændringer inden udløbet af en femårsperiode.
Artikel 3
Denne beslutning har virkning fra dagen efter offentliggørelsen
i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Forvaltningen af aktiverne bør have til formål at sikre
det størst mulige afkast på sikre vilkår.

Den anvendes fra den 24. juli 2002.

(3)

Den samlede kapital i Kul- og Stålforskningsfondens
aktiver, som fremkommer ved afviklingen, bør opretholdes i sin helhed.

Artikel 4

(4)

Ved forvaltningen af de overførte aktiver bør der tages
hensyn til de erfaringer, der er erhvervet i forbindelse
med gennemførelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs finansielle transaktioner, og de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltning af aktiverne i EKSF
under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og
Stålforskningsfondens aktiver bør derfor baseres på disse
erfaringer —

(1) Se side 22 i denne Tidende.
(2) EFT C 180 af 26.6.2001, s. 10.
(3) EFT C 177 af 25.7.2002, s. 28.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2003.
På Rådets vegne
G. PAPANDREOU

Formand

L 29/26

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
Finansielle retningslinjer for investering af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af
Kul- og Stålforskningsfondens aktiver
1. ANVENDELSE AF MIDLERNE
a) Alle aktiverne i EKSF under afvikling, herunder både EKSF's udlånsportefølje og EKSF's investeringer, skal i det
fornødne omfang anvendes til at opfylde EKSF's resterende forpligtelser, både i form af EKSF's udestående låntagning og EKSF's forpligtelser som følge af tidligere aktionsbudgetter samt uforudsete forpligtelser.
b) I det omfang aktiverne i EKSF under afvikling ikke er nødvendige for at opfylde de i litra a) omhandlede forpligtelser, investeres de med henblik på et afkast, der skal anvendes til finansiering af fortsat forskning i sektorer, der
er knyttet til kul- og stålindustrien.
c) Aktiverne i Kul- og Stålforskningsfonden investeres med henblik på et afkast, der skal anvendes til finansiering af
fortsat forskning i sektorer, der er knyttet til kul- og stålindustrien.

2. FORDELING AF AKTIVERNE
Kommissionen fordeler på grundlag af punkt 1 aktiverne på følgende tre kategorier:
a) Reserver, der er nødvendige som sikkerhed til EKSF's kreditorer for, at samtlige EKSF's udestående låntagning og
renterne heraf vil blive betalt fuldt ud på forfaldsdagen, således at debitor bibeholder sin »AAA«-rating eller tilsvarende.
b) Midler, der er nødvendige for at garantere, at alle beløb, for hvilke der er indgået en juridisk forpligtelse i henhold
til EKSF's aktionsbudget, vil blive udbetalt før udløbet af EKSF-traktaten.
c) I det omfang der ikke længere er behov for midler til ovennævnte formål (som følge af tilbagebetaling af lån eller
betaling af renter uden anvendelse af reserverne eller endelig sletning af budgetmæssige forpligtelser), anvendes
sådanne midler til investeringskategorier.

3. INVESTERINGSKATEGORIER
De finansielle aktiver, der er omhandlet i punkt 2, skal investeres således, at der er midler til rådighed, når der er
behov herfor, og således, at der opnås det størst mulige afkast, samtidig med at der fastholdes en høj grad af
sikkerhed og stabilitet på lang sigt.
a) For at opfylde disse målsætninger vil kun investering i følgende kategorier af aktiver være tilladt:
i) indlån på opsigelse i godkendte banker
ii) pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på under et år udstedt af godkendte banker eller af andre kategorier
af godkendte udstedere
iii) obligationer med fast eller variabel rente med løbetid på ikke over ti år, forudsat at de er udstedt af en
godkendt udsteder
iv) aktier i godkendte investeringsforeninger, forudsat at investeringerne er begrænset til foreninger, hvis mål er at
følge et finansielt indeks, og kun for de i punkt 2, litra c), nævnte investeringer.
b) Kommissionen kan også anvende følgende transaktioner i forbindelse med de under litra a) omhandlede kategorier
af aktiver:
i) Genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler, forudsat at medkontrahenterne er godkendt til sådanne transaktioner, og forudsat at
— værdipapirer, der falder ind under sådanne kontrakter, ikke gensælges til andre parter end medkontrahenten
før kontraktens udløb, og at
— Kommissionen har mulighed for at genkøbe værdipapirer, som den måtte have solgt ved kontraktens
udløb.
ii) Obligationslånetransaktioner, men kun på de betingelser og efter de procedurer, der er fastlagt af anerkendte
clearingordninger, f.eks. Clearstream og Euroclear, eller af førende finansielle institutioner, der er specialiseret i
denne type transaktioner i henhold til forsigtighedsregler, som anses for at svare til Fællesskabets regler.
c) Ved »godkendte medkontrahenter«, sådan som begrebet bruges i nærværende retningslinjer, forstås medkontrahenter, som Kommissionen har udvalgt efter sine i punkt 7 omhandlede regler og procedurer.
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4. INVESTERINGSGRÆNSER
a) Investeringerne begrænses til følgende beløb:
i) obligationer udstedt eller garanteret af medlemsstater eller EU-institutioner: 250 mio. EUR pr. medlemsstat
eller institution
ii) obligationer udstedt af eller garanteret af statslige eller overnationale låntagere med en rating på ikke under
»AA« eller tilsvarende: 100 mio. EUR pr. udsteder eller pr. garant
iii) indlån i og/eller gældsinstrumenter fra en godkendt bank: det laveste af følgende beløb: 100 mio. EUR pr.
bank eller 5 % af bankens egne midler
iv) obligationer fra private udstedere med en rating på ikke under »AAA« eller tilsvarende: 50 mio. EUR pr.
udsteder
v) obligationer fra private udstedere med en rating på ikke under »AA« eller tilsvarende: 25 mio. EUR pr.
udsteder
vi) beholdninger i investeringsforeninger med en rating på ikke under »AA« eller tilsvarende: 25 mio. EUR for
hver forening.
b) Hver enkelt investering i en obligationsudstedelse må — inden for de i litra a) anførte grænser — ikke overstige
20 % af hele denne udstedelse.
c) Hver enkelt investering i en medkontrahent må — inden for de i litra a) anførte grænser og om nødvendigt kumuleret mellem instrumenter — ikke overstige 20 % af de samlede aktiver.
d) De ratings, som er omhandlet i disse retningslinjer, skal være dem, der anvendes af mindst et af de førende internationalt anerkendte ratingselskaber.
5. OVERFØRSEL TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS BUDGET
Nettoindtægten tilføres Den Europæiske Unions almindelige budget som formålsbestemte indtægter og overføres efter
behov fra EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, fra Kul- og Stålforskningsfondens aktiver med henblik
på at opfylde forpligtelserne under budgetposten vedrørende forskningsprogrammer for sektorer, der er knyttet til
kul- og stålindustrien.
6. REGNSKABSFØRELSE
Forvaltningen af midlerne skal fremgå af den årlige resultatopgørelse og årlige balance for EKSF under afvikling og,
efter at afviklingen er afsluttet, for Kul- og Stålforskningsfondens aktiver. Resultatopgørelse og balance skal opstilles
på grundlag af almindeligt anerkendte regnskabsprincipper svarende til dem, der anvendes for EKSF, herunder navnlig
Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer (1) og Rådets direktiv
86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (2). Regnskaberne godkendes af Kommissionen og påtegnes af Revisionsretten. Kommissionen kan
anvende et eksternt firma til at foretage en årlig revision af regnskaberne.
7. FORVALTNINGSPROCEDURER
Kommissionen udfører i forbindelse med EKSF under afvikling samt, efter at afviklingen er afsluttet, i forbindelse med
Kul- og Stålforskningsfondens aktiver ovennævnte forvaltningstransaktioner i overensstemmelse med disse retningslinjer og sine interne regler og procedurer, som er gældende for EKSF på tidspunktet for EKSF's opløsning eller som
senere ændret.
En detaljeret rapport om de forvaltningstransaktioner, der udføres i henhold til disse retningslinjer, skal udarbejdes
hver tredje måned og sendes til medlemsstaterne.

(1) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved direktiv 2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).
(2) EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/65/EF.
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RÅDETS BESLUTNING
af 1. februar 2003
om fastsættelse af de flerårige tekniske retningslinjer for Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram
(2003/78/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til den protokol om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar
2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til
gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle
konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (1), særlig artikel 4, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Indtægterne fra investeringen af nettoværdien af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er
afsluttet, fra Kul- og Stålforskningsfondens aktiver, overføres til Kul- og Stålforskningsfonden, der udelukkende
skal finansiere forskningsprojekter uden for rammeprogrammet inden for sektorer, der er knyttet til kul- og
stålindustrien.
Kul- og Stålforskningsfonden bør forvaltes af Kommissionen efter lignende principper som de eksisterende
EKSF-programmer for teknisk kul- og stålforskning og
på grundlag af flerårige tekniske retningslinjer, som bør
udgøre en ideel forlængelse af EKSF-programmerne
derved, at de tilvejebringer en kraftig koncentration af
forskningsaktiviteterne og sikrer, at disse aktiviteter
supplerer aktiviteterne under Fællesskabets rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling.
I forbindelse med disse forvaltningsaktiviteter vil
Kommissionen blive bistået dels af et forvaltningsudvalg
bestående af medlemsstaternes repræsentanter, dels af
rådgivende og tekniske grupper, der repræsenterer en
bred vifte af brancher og andre stakeholders —

(1) Se side 22 i denne Tidende.
(2) EFT C 29 af 30.1.2001, s. 254.
(3) EFT C 87 af 11.4.2002, s. 19.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De flerårige tekniske retningslinjer for forskningsprogrammet
for »Kul- og Stålforskningsfonden« (i det følgende benævnt
»tekniske retningslinjer«) er fastsat i bilaget.
Artikel 2
De tekniske retningslinjer revideres eller suppleres om nødvendigt hvert femte år, idet den første periode slutter den 31.
december 2007. Med henblik herpå tager Kommissionen senest
inden udgangen af første halvår af det sidste år i hver femårsperiode disse tekniske retningslinjers virkemåde og effektivitet op
til vurdering og foreslår eventuelle passende ændringer.
Hvis Kommissionen finder det hensigtsmæssigt, kan den foretage en sådan vurdering og forelægge Rådet forslag til eventuelle passende ændringer inden udløbet af femårsperioden.
Artikel 3
Denne beslutning har virkning fra dagen efter offentliggørelsen
i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 24. juli 2002.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2003.
På Rådets vegne
G. PAPANDREOU

Formand
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BILAG
TEKNISKE RETNINGSLINJER FOR KUL- OG STÅLFORSKNINGSFONDENS FORSKNINGSPROGRAM
1. PROGRAMMET
1.1. Målsætninger
I fortsættelse af EKSF's programmer for forskning og teknologisk udvikling inden for kul og stål (i det følgende
benævnt »EKSF's FTU-programmer«) og inden for rammerne af en bæredygtig udvikling fastlægges et forskningsprogram for Kul- og Stålforskningsfonden (i det følgende benævnt »programmet«). Formålet med programmet er
at støtte konkurrenceevnen i de sektorer i Fællesskabet, der er knyttet til kul- og stålindustrien. Programmet skal
være foreneligt med Den Europæiske Unions videnskabelige, teknologiske og politiske målsætninger og skal
supplere de aktiviteter, der finder sted i medlemsstaterne og inden for eksisterende fællesskabsforskningsprogrammer, såsom Det Europæiske Fællesskabs rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (i det følgende benævnt »forskningsrammeprogrammet«). Der skal tilskyndes til samordning, komplementaritet og synergi mellem disse programmer samt til udveksling af oplysninger mellem projekter, der finansieres
via dette program, og projekter, der finansieres via forskningsrammeprogrammet.

1.2. Hovedprincipper
Via programmet ydes der finansielle tilskud til støtteberettigede projekter, ledsageforanstaltninger og andre aktioner som anført i punkt 1.5 ved at fremme samarbejde mellem virksomheder, forskningscentre og universiteter.
Programmet omfatter produktionsprocesser, anvendelse og bevarelse af ressourcer, miljøforbedringer og
sikkerhed på arbejdspladsen i sektorer, der er knyttet til kul- og stålindustrien.
Definitionerne på »kul« og »stål« er anført i bilag A.

1.3. Anvendelsesområde
Retningslinjerne fastlægger programmets struktur, forvaltning og gennemførelse, dets teknisk-videnskabelige
indhold og prioriteter som supplement til andre eksisterende forskningsprogrammer samt regler for deltagelse.
Retningslinjerne omfatter indkaldelser af forslag til programmet beskrevet i punkt 3.1 og dets teknisk-videnskabelige og socioøkonomiske prioriteter beskrevet i bilag B og C, som Kommissionen kan ændre efter den
procedure, der er beskrevet i punkt 2.1.

1.4. Deltagelse

1.4.1. Medlemsstaterne
Virksomheder, forskningsinstitutter og fysiske personer, der er etableret på en medlemsstats område, kan
deltage i programmet og ansøge om finansielle tilskud, såfremt de har til hensigt at gennemføre en FTUaktivitet eller kan bidrage væsentligt til en sådan aktivitet.

1.4.2. Ansøgerlande
Virksomheder, forskningsinstitutter og fysiske personer fra lande, der søger om optagelse i EU, har ret til
at deltage uden at modtage finansielle bidrag via programmet, medmindre andet er fastsat i de relevante
Europaaftaler og tillægsprotokoller hertil og i afgørelser truffet af forskellige associeringsråd.

1.4.3. Tredjelande
Virksomheder, forskningsinstitutter og fysiske personer fra tredjelande har ret til at deltage i enkeltstående
projekter uden at modtage finansielle bidrag via programmet, når en sådan deltagelse er i Fællesskabets
interesse.

1.5. Støtteberettigede projekter, ledsageforanstaltninger og andre aktioner
Forsknings-, pilot- og demonstrationsprojekter, ledsageforanstaltninger samt støtteforanstaltninger og forberedende aktioner kan finansieres via programmet.
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Et forskningsprojekt tager sigte på undersøgelser eller forsøg med henblik på at opnå ny viden, der gør det
lettere at nå specifikke praktiske mål, såsom at skabe eller udvikle nye produkter, produktionsprocesser eller
tjenesteydelser.
Et pilotprojekt karakteriseres ved opførelse, drift og udvikling af et anlæg eller en betydelig del af et anlæg i en
passende målestok og under anvendelse af passende store komponenter med henblik på at verificere den praktiske gennemførlighed af teoretiske resultater eller laboratorieresultater og/eller at øge pålideligheden af de
tekniske og økonomiske data, der er nødvendige for at kunne gå over til demonstrationstrinet og i visse tilfælde
til det industrielle og/eller kommercielle trin.
Et demonstrationsprojekt karakteriseres ved opførelse og/eller drift af et anlæg i industriel målestok eller en betydelig del af et anlæg i industriel målestok med henblik på at samle alle de tekniske og økonomiske data med
henblik på at gå over til industriel og/eller kommerciel udnyttelse af teknologien med den mindst mulige risiko.
Ledsageforanstaltninger vedrører fremme af anvendelsen af den opnåde viden, klyngegruppering af projekter,
formidling af resultater samt fremme af forskernes uddannelse og mobilitet i forbindelse med projekter, der
finansieres via programmet.
Støtteforanstaltninger og forberedende aktioner er egnede tiltag med henblik på en fornuftig og effektiv forvaltning af programmet, som f.eks. regelmæssig overvågning og evaluering som anført i punkt 4, undersøgelser eller
etablering af netværk mellem relaterede projekter, der finansieres via programmet.
2. PROGRAMMETS FORVALTNING
Programmet forvaltes af Kommissionen. Følgende udvalg og grupper nedsættes med henblik på at bistå Kommissionen:
a) Kul- og Ståludvalget, jf. punkt 2.1
b) de rådgivende grupper for kul og stål, jf. punkt 2.2
c) tekniske grupper vedrørende kul og stål, jf. punkt 2.3.
2.1. Kul- og Ståludvalget
2.1.1. Kommissionen bistås af Kul- og Ståludvalget (i det følgende benævnt »udvalget«). Artikel 4 og 7 i Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1) anvendes analogt. Det tidsrum, der er
omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelsen, fastsættes til tre måneder.
2.1.2. Udvalget kan behandle ethvert spørgsmål, der rejses af formanden, på formandens initiativ eller på
anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2.1.3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
2.1.4. Følgende spørgsmål afgøres efter den i punkt 2.1.1 omhandlede procedure:
a) tildeling af midler til de enkelte projekter i overensstemmelse med punkt 3.3, nr. 3
b) udarbejdelse af grundlaget for den overvågning og evaluering af programmet, der er omhandlet i
punkt 4
c) eventuelle ændringer af bilag B og C til disse retningslinjer
d) andre emner med tilknytning til programmet.
2.1.5. Kommissionen giver udvalget oplysninger om programmet som helhed, om forløbet af alle finansierede
FTU-aktioner og om de faktiske eller forventede virkninger af disse aktioner.
2.2. De rådgivende grupper for kul og stål
De rådgivende grupper for kul og stål (i det følgende benævnt »de rådgivende grupper«) er uafhængige, tekniske
rådgivende grupper, som er nedsat for at bistå Kommissionen. For henholdsvis de kulrelaterede og de stålrelaterede FTU-aspekter skal hver rådgivende gruppe rådgive om:
a) den overordnede udvikling af programmet, prioriteterne i bilag B og C, herunder eventuelle ændringer, informationspakkerne, jf. punkt 3.1, og fremtidige retningslinjer
b) sammenhæng med andre FTU-programmer på fællesskabsplan og nationalt plan og mulig overlapning
c) fastlæggelse af vejledende principper for overvågningen af FTU-projekter
d) arbejde i forbindelse med bestemte projekter
e) fastlæggelse af programmets prioriteter på kort sigt i overensstemmelse med bilag B og C
f) udarbejdelse af en vejledning i evaluering og udvælgelse af FTU-aktioner, jf. punkt 3.3
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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g) evaluering af forslag vedrørende FTU-aktioner og prioritering af disse forslag under hensyntagen til de til
rådighed stående midler
h) antallet af tekniske grupper, deres beføjelser og sammensætning, jf. punkt 2.3
i) andre foranstaltninger på Kommissionens anmodning.
Hver rådgivende gruppe består af medlemmer (jf. punkt 2.2.1 og 2.2.2), der udnævnes ad personam af Kommissionen for en femårig periode. Udnævnelserne kan trækkes tilbage. Kommissionen udvælger kandidater på
følgende måder: efter indstilling fra medlemsstaterne, efter indstilling fra de organer, der er omhandlet i punkt
2.2.1 og 2.2.2, i forlængelse af indkaldelse af ansøgninger om optagelse på en reserveliste.
Der bør være mindst et medlem fra hver berørt medlemsstat, og i hver rådgivende gruppe skal der sikres en
afbalanceret ekspertise og den bredest mulige geografiske spredning. Medlemmer skal være aktive inden for det
pågældende område og vide, hvad industrien lægger vægt på.
Kommissionen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen for de rådgivende grupper. Om nødvendigt
kan formanden bede medlemmerne om at stemme; hvert medlem har én stemme. Formanden kan invitere løse
eksperter til at deltage i mødet, hvis det findes hensigtsmæssigt.
Om nødvendigt kan de to rådgivende grupper holde fælles møder (f.eks. for at rådgive om spørgsmål, der er
relevante for begge sektorer).

2.2.1. Den Rådgivende Gruppe for Kul
Den Rådgivende Gruppe for Kul sammensættes således:
Medlemmer

I alt højst

a) Fra kulproducenter/nationale sammenslutninger eller relaterede forskningscentre

8

b) Fra organisationer, der repræsenterer kulproducenter på europæisk niveau

2

c) Fra kulbrugere eller relaterede forskningscentre

8

d) Fra organisationer, der repræsenterer kulbrugere på europæisk plan

2

e) Fra organisationer, der repræsenterer arbejdstagerne

2

f) Fra organisationer, der repræsenterer udstyrsleverandører

2
24

Medlemmerne skal have en bred baggrundsviden og individuel ekspertise på et eller flere af følgende
områder: kulminedrift og anvendelse af kul, miljø- og arbejdsmarkedsspørgsmål, herunder sikkerhedsaspekter.

2.2.2. Den Rådgivende Gruppe for Stål
Den Rådgivende Gruppe for Stål sammensættes således:
Medlemmer

a) Fra stålindustrien/nationale sammenslutninger eller relaterede forskningscentre

I alt højst

21

b) Fra organisationer, der repræsenterer producenter på europæisk niveau

2

c) Fra organisationer, der repræsenterer arbejdstagerne

2

d) Fra organisationer, der repræsenterer forarbejdningsindustrier i et senere produktionsled eller stålbrugere

5

30
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Medlemmerne skal have en bred baggrundsviden og individuel ekspertise på et eller flere af følgende
områder: råstoffer, jernfremstilling, stålfremstilling, strengstøbning, varm- og/eller koldvalsning, færdigbehandling af stål og/eller overfladebehandling, udvikling af stålsorter og/eller stålprodukter, stålanvendelsesområder og stålegenskaber, miljø- og arbejdsmarkedsspørgsmål, herunder sikkerhedsaspekter.
2.3. Tekniske grupper vedrørende kul og stål
De tekniske grupper vedrørende kul og stål har til opgave at bistå Kommissionen med overvågning af forsknings- og pilot/demonstrationsprojekter. Medlemmerne udpeges af Kommissionen og kommer fra sektorer med
forbindelse til kul- og stålindustrien, forskningsorganisationer eller aftagerindustrier, hvor de har ansvar for
forskningsstrategi, forvaltning eller produktion.

3. PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE
3.1. Indkaldelse af forslag
Der indføres ved denne beslutning en kontinuerlig åben indkaldelse af forslag med en indsendelse af forslag til
frist for evaluering fastsat til den 15. september hvert år fra og med 2002.
Kommissionen udarbejder og offentliggør, også på webstedet for Fællesskabets Informationstjeneste for Forskning og Udvikling (Cordis) eller et tilsvarende websted, en informationspakke, som forsyner forslagsstillere og
interesserede parter med praktiske oplysninger om programmet, regler for deltagelse, metoderne til forvaltning
af forslag og projekter, ansøgningsformularer, regler for indsendelse af forslag, standardkontrakter, støtteberettigede omkostninger, maksimalt tilladte finansielle bidrag og udbetalingsbestemmelser.
Ansøgninger indsendes til Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i informationspakken, der kan rekvireres fra Kommissionen i papirudgave.

3.2. Forslagenes indhold
Forslagene skal være relevante i forhold til de teknisk-videnskabelige og socioøkonomiske prioriteter, som er
fastsat i bilag B og C.
Hvert forslag skal indeholde en detaljeret beskrivelse af det foreslåede projekt og fuldstændige oplysninger om
projektets mål, partnerskab (med nærmere oplysninger om hver enkelt partners rolle), forvaltningsstruktur,
forventede resultater og udsigterne til anvendelse af disse resultater samt skøn over forventede industrielle,
økonomiske, sociale og miljømæssige fordele.
Forslagets samlede omkostninger og omkostningsfordelingen skal være realistisk og faktisk, og cost-benefitforholdet ved projektet skal forventes at være gunstigt.

3.3. Evaluering og udvælgelse af forslag samt overvågning af projekter
Kommissionen sørger for en fortrolig, fair og uvildig evaluering af forslagene. Kommissionen udarbejder og
offentliggør en vejledning i evaluering og udvælgelse af FTU-aktioner som anført i punkt 2.2, litra f).
Evalueringen og udvælgelsen af forslagene gennemføres under Kommissionens ansvar på følgende måde:
1) Efter modtagelse og registrering af forslagene samt kontrol af, om de opfylder støttebetingelserne, evaluerer
Kommissionen forslagene med bistand fra den relevante rådgivende gruppe, jf. punkt 2.2, litra g), og om
nødvendigt fra uafhængige eksperter.
2) Kommissionen opstiller en prioriteret liste over de vedtagne forslag.
3) Kommissionen træffer beslutning om valget af projekter og tildelingen af midler med bistand fra udvalget i
overensstemmelse med proceduren i punkt 2.1.1.
Kommissionen overvåger med bistand fra de i punkt 2.3 omhandlede tekniske grupper forskningsprojekter og
-aktiviteter.

3.4. Kontrakter
Projekter baseret på udvalgte forslag samt foranstaltninger og aktioner som beskrevet i punkt 1.5 gøres til
genstand for kontrakter. Kontrakterne baseres på relevante standardkontrakter, der udformes af Kommissionen
under fornøden hensyntagen til de forskellige berørte aktiviteter.
I kontrakterne fastsættes det finansielle bidrag, der tildeles via programmet, beregnet på grundlag af de støtteberettigede omkostninger, samt de nærmere bestemmelser om udgiftsopgørelser, afslutning af regnskaber og revision.
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3.5. Finansielle tilskud
Programmet baseres på FTU-kontrakter med omkostningsdeling. Det samlede finansielle tilskud, indbefattet al
anden yderligere offentlig finansiering, skal være i overensstemmelse med de gældende regler om statsstøtte.
Uanset foregående afsnit er det maksimale samlede finansielle tilskud, i procent af de støtteberettigede omkostninger som defineret i punkt 3.6, som følger:
a) For forskningsprojekter

Op til 60%

b) For pilot- og demonstrationsprojekter

Op til 40%

c) For ledsageforanstaltninger, støtteforanstaltninger og forberedende
aktioner

Op til 100%

3.6. Støtteberettigede omkostninger
De støtteberettigede omkostninger omfatter kun de faktiske omkostninger, der påløber for det arbejde, der
udføres i henhold til kontrakten. Kontrahenter, associerede kontrahenter og underkontrahenter kan ikke gøre
krav på budgetterede eller kommercielle satser. De støtteberettigede omkostninger fordeler sig på følgende fire
omkostningskategorier.
3.6.1. Udstyr
Omkostninger i forbindelse med køb eller leje af udstyr, som har direkte tilknytning til gennemførelsen
af projektet, kan debiteres som en direkte omkostning. De støtteberettigede omkostninger til leje af
udstyr må ikke overskride de støtteberettigede omkostninger, der ville være opstået ved køb af udstyret.
3.6.2. Personale
Omkostninger forbundet med de timer, som videnskabelige, akademiske og tekniske medarbejdere faktisk
har lagt i projektet, og udgifter til fysisk arbejdskraft, der er direkte ansat af kontrahenten, kan debiteres.
Eventuelle yderligere personaleomkostninger (f.eks. stipendier) kræver Kommissionens skriftlige forhåndsgodkendelse. Al debiteret personaletid skal være registreret og attesteret.
3.6.3. Driftsomkostninger
Driftsomkostninger, der er direkte knyttet til gennemførelsen af projektet, må udelukkende omfatte
udgifter til:
a) råstoffer
b) mindre, almindelige artikler
c) forbrugsvarer
d) energi
e) vedligeholdelse eller reparation af udstyr
f) transport af udstyr eller varer
g) ændring og ombygning af eksisterende udstyr
h) edb-service
i) leje af udstyr
j) forskellige analyser
k) særlige undersøgelser og prøver
l) bistand fra tredjepart
m) udgifter til rejse og ophold.
3.6.4. Indirekte omkostninger
Alle andre udgifter (»faste omkostninger«), der kan opstå i forbindelse med projektet, og som ikke er
direkte nævnt i de foregående kategorier, omfattes med et bloktilskud på 30 % af de støtteberettigede
personaleudgifter, jf. punkt 3.6.2.
3.7. Tekniske rapporter
For så vidt angår forsknings-, pilot- og demonstrationsprojekter, jf. punkt 1.5, udarbejder kontrahenten/kontrahenterne hvert halvår en rapport. Disse rapporter skal dokumentere de gjorte tekniske fremskridt. Efter arbejdets
afslutning skal der afgives en slutrapport med en vurdering af udnyttelse og virkninger. Denne rapport offentliggøres af Kommissionen i fuld længde eller som resumé afhængigt af projektets strategiske relevans. Beslutningen
træffes af Kommissionen, om nødvendigt efter høring af den relevante rådgivende gruppe. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der stilles krav om og offentliggøres slutrapporter om ledsageforanstaltninger samt om støtteforanstaltninger og forberedende aktioner.
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4. ÅRLIG GENNEMGANG, OVERVÅGNING OG EVALUERING AF PROGRAMMET
Kommissionen gennemgår årligt aktiviteterne i programmets regi og udviklingen i det gennemførte FTU-arbejde.
Rapporten med den årlige gennemgang sendes til udvalget.
Der foretages en overvågning af programmet, herunder en vurdering af de forventede fordele. Overvågningsrapporten
forelægges første gang i slutningen af 2006 og derefter hvert femte år. Rapporterne sendes til Europa-Parlamentet,
Rådet, udvalget og de rådgivende grupper.
Der foretages en evaluering af programmet ved afslutningen af de projekter, der finansieres i løbet af hver periode på
fem år, idet den første periode slutter i 2008. De fordele, som samfundet og de relevante sektorer opnår fra FTU-aktiviteterne, skal også evalueres. Evalueringsrapporten offentliggøres.
Kommissionen udarbejder grundlaget for overvågningen og evalueringen; den bistås i den forbindelse af udvalget.
Både overvågningen og evalueringen gennemføres af paneler bestående af højt kvalificerede eksperter udpeget af
Kommissionen.
5. OVERGANGSBESTEMMELSE
Kommissionen træffer egnede foranstaltninger, så der sikres en glat overgang fra EKSF's FTU-programmer til
programmet. De EKSF-kontrakter, der stadig løber ved udløbet af EKSF-traktaten, forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med de særlige kontraktlige forpligtelser med det sigte at harmonisere forvaltningen af EKSF-kontrakterne og kontrakterne i programmets regi.
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Bilag A
KUL- OG STÅLFORSKNINGSFONDENS FORSKNINGSPROGRAM
DEFINITION PÅ UDTRYKKENE KUL OG STÅL
1. Kul
a) stenkul
b) stenkulsbriketter
c) koks og halvkoks af stenkul
d) brunkul
e) brunkulsbriketter
f) koks og halvkoks af brunkul.
Udtrykket »stenkul« omfatter højkvalitetskul og lavkvalitets »A«-kul (eller subbituminøse kul) i De Forenede Nationers
Økonomiske Kommission for Europas »International codification system of coal«. Udtrykket »brunkul« omfatter
lavkvalitets »C«-kul (eller ortho-lignit) og lavkvalitets »B«-kul (eller meta-lignit) i samme klassificering. Hvad brunkul
angår, gælder programmet kun for brunkulbaseret elproduktion eller kombineret kraft-varme-produktion, ikke
brunkul til fremstilling af briketter og halvkoks.
2. Jern og stål
a) råstoffer til fremstilling af råjern og stål, såsom jernmalm, jernsvamp og jernskrot
b) råjern (heri indbefattet varm smelte) og ferrolegeringer
c) råprodukter og halvfabrikata af jern, stål eller specialstål (heri indbefattet produkter bestemt til genanvendelse eller
genudvalsning), såsom flydende stål, støbt ved strengstøbning eller på anden måde, og halvfabrikata, såsom
blooms, billets, stænger, slabs og bånd
d) varmtbehandlede produkter af jern, stål eller specialstål (produkter med eller uden overtræk, eksklusive støbte stålprodukter, smedegods og pulvermetallurgiske produkter), såsom skinner, spunsvægjern, profilstål, stænger,
valstråd, plader og universalplader, bånd og plader samt rørrundstål og rørfirkantstål
e) færdigvarer af jern, stål eller specialstål (med eller uden overtræk), såsom koldvalsede bånd og plader og transformator- og dynamoblik
f) produkter fra ståls første forarbejdningstrin, som kan øge konkurrencepositionen for ovennævnte stålprodukter,
såsom rørformede produkter, stangtrukne og blanke produkter, koldvalsede og koldformede produkter.
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Bilag B
KUL- OG STÅLFORSKNINGSFONDENS FORSKNINGSPROGRAM
TEKNISK-VIDENSKABELIGE OG SOCIOØKONOMISKE PRIORITETER
FTU VEDRØRENDE KUL
Forskning og teknologisk udvikling er et yderst vigtigt instrument til støtte for Fællesskabets energimål med hensyn til
forsyning med, konkurrencedygtig og miljøvenlig omdannelse af samt udnyttelse af Fællesskabets kul. Endvidere
medfører kulmarkedets voksende internationale dimension og det globale omfang af de problemer, markedet står over
for, at EU må indtage en ledende rolle med hensyn til at tackle udfordringerne i forbindelse med moderne teknikker,
minesikkerhed og miljøbeskyttelse på verdensscenen ved at sikre den overførsel af knowhow, der er nødvendig for yderligere teknologiske fremskridt, bedre arbejdsvilkår (sundhed og sikkerhed) og miljøbeskyttelse. De prioriterede områder
er fastsat i punkt 1-4 nedenfor; de er angivet i vilkårlig rækkefølge uden indbyrdes prioritering.

1. Bedre konkurrenceposition for Fællesskabets kul
Målet er at reducere minernes samlede produktionsomkostninger, øge produkternes kvalitet og reducere omkostningerne ved at anvende kul. Forskningsprojekterne omfatter hele kulproduktionskæden:
— moderne metoder til prospektering efter kulforekomster
— integreret mineplanlægning
— højeffektive, i stort omfang automatiserede minegangs- og brydningsteknologier, som svarer til den særlige
geologi i de europæiske stenkullag
— egnede støtteteknologier
— transportsystemer
— strømforsyningstjenester, kommunikation og information, transmissions-, overvågnings- og processtyringssystemer
— kulforarbejdningsteknikker, indrettet efter forbrugsmarkedets behov
— omdannelse af kul
— forbrænding af kul.
Forskningsprojekterne stiler også mod videnskabelige og teknologiske fremskridt, som fører til øget viden om forekomsternes adfærd og kontrolmekanismer i forhold til undergrundstryk, gasemissioner, eksplosionsfarer, ventilation
og alle andre faktorer, der påvirker minedriften. Forskningsprojekter med disse målsætninger må give udsigt til resultater, der kan anvendes på kort til mellemlang sigt for en væsentlig del af Fællesskabets produktion.
Der foretrækkes projekter, som fremmer mindst et af følgende mål:
a) integration af individuelle teknikker i systemer og metoder og udvikling af integrerede brydningsmetoder
b) væsentlig formindskelse af produktionsomkostningerne
c) fordele i form af minesikkerhed og miljøbeskyttelse.

2. Sundhed og sikkerhed i miner
Den nævnte krævede udvikling skal ledsages af en passende indsats inden for minesikkerhed, gaskontrol, ventilation
og luftkonditionering. Arbejdsforholdene under jorden medfører endvidere et særligt behov for forbedring af arbejdspladsens sundheds- og sikkerhedsaspekter.

3. Effektiv miljøbeskyttelse og bedre anvendelse af kul som ren energikilde
I forskningsprojekter med dette formål søges det at minimere virkningerne fra kulminedrift og anvendelse af kul i
Fællesskabet på atmosfære, vand og jordoverflade i en integreret forvaltningsstrategi med hensyn til forurening. I
betragtning af at Fællesskabets kulindustri er under konstant omstrukturering, er forskningen også rettet mod at minimere miljøvirkningerne fra underjordiske miner, der skal lukkes.
Der foretrækkes projekter, som går ud på:
a) at reducere emissionerne af drivhusgasser, navnlig methan, fra kullag
b) at returnere mineaffald, flyveaske og afsvovlningsprodukter, eventuelt ledsaget af andre former for affald, til minen

5.2.2003

5.2.2003

DA

Den Europæiske Unions Tidende

c) at retablere slaggebjergområder og anvende restprodukter fra kulproduktion og kulanvendelse i industrien
d) at beskytte vandspejlet og rense drænvand fra miner
e) at formindske miljøvirkningerne fra anlæg, der hovedsagelig anvender kul og brunkul fra Fællesskabet
f) at beskytte overjordiske anlæg mod virkningerne fra indsynkning på kort og mellemlang sigt
g) at reducere emissionerne fra anvendelsen af kul.
4. Forvaltning af afhængigheden af energiforsyninger fra tredjelande
Forskningsprojekter med dette mål vedrører udsigterne for energiforsyningen på lang sigt og berører opgradering, i
økonomisk, energimæssig og miljømæssig henseende, af kulressourcer, som det ikke er økonomisk at bryde med
traditionelle brydningsmetoder. Projekterne omfatter undersøgelser, fastlæggelse af strategier, grundforskning og
anvendt forskning samt afprøvning af innovative teknikker, som indebærer muligheder for at opgradere Fællesskabets
kulressourcer.
Der foretrækkes projekter, som integrerer komplementære teknikker som adsorption af methan eller kuldioxid,
ekstraktion af methan fra kullejet, underjordisk forgasning af kul osv.
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Bilag C
KUL- OG STÅLFORSKNINGSFONDENS FORSKNINGSPROGRAM
TEKNISK-VIDENSKABELIGE OG SOCIOØKONOMISKE PRIORITETER
FTU VEDRØRENDE STÅL
Med det overordnede mål at øge konkurrenceevnen og bidrage til en bæredygtig udvikling ligger hovedvægten i FTU på
at udvikle nye eller bedre teknologier, som kan sikre en økonomisk, ren og sikker produktion af stål og stålprodukter,
som er kendetegnet ved en støt stigende ydeevne, brugervenlighed, brugertilfredshed, længere levetid, let genindvinding
og genanvendelse. De prioriterede områder er fastsat i punkt 1-3 nedenfor, de er angivet i vilkårlig rækkefølge uden
indbyrdes prioritering.
1. Nye og bedre teknikker til fremstilling og færdigbehandling af stål
FTU skal stile mod forbedring af stålproduktionsprocesserne med henblik på at øge produktkvaliteten og produktiviteten. Begrænsningen af emissioner, energiforbrug og miljøvirkninger samt bedre udnyttelse af råstoffer og bevarelse
af ressourcer bør indgå som et integreret led i den tilstræbte udvikling. Forskningsprojekter bør fokusere på følgende
områder:
— nye og bedre jernmalmreducerende processer
— jernfremstillingsprocesser og -operationer
— processer i lysbueovne
— stålfremstillingsprocesser
— sekundære metallurgiske teknikker
— teknikker til strengstøbning og støbning i næsten endelig form (»near net shape casting«) med og uden direkte
valsning
— teknikker til valsning, færdigbehandling og overtrækning
— varm- og koldvalsningsteknikker, bejdsnings- og færdigbehandlingsprocesser
— procesinstrumentation, styring og automatisering
— vedligeholdelse af produktionslinjer og deres pålidelighed.
2. FTU og anvendelse af stål
FTU vedrørende anvendelse af stål er væsentlig for at kunne tage udfordringerne op i forbindelse med fremtidige krav
fra stålbrugere og skabe nye markedsmuligheder. Forskningsprojekter bør fokusere på følgende områder:
— nye stålkvaliteter til krævende anvendelsesformål
— stålegenskaber, som vedrører de mekaniske egenskaber ved lave og høje temperaturer, såsom styrke og sejhed,
metaltræthed, slid, krybning, korrosion og brudstyrke
— forlængelse af levetiden, navnlig ved at øge ståls og stålprofilers modstandsdygtighed over for varme og korrosion
— stålholdige kompositmaterialer og sandwichstrukturer
— simuleringsmodeller til forudsigelse af mikrostrukturer og mekaniske egenskaber
— strukturel sikkerhed og designmetoder, navnlig i forbindelse med brand og jordskælv
— teknologier i forbindelse med formgivning, svejsning og samling af stål og andre materialer
— standardisering af prøvnings- og evalueringsmetoder.
3. Bevarelse af ressourcer og forbedring af arbejdsvilkår
Både ved produktion og ved anvendelse af stål bør bevarelse af ressourcer, beskyttelse af økosystemer og sikkerhedsspørgsmål udgøre en integrerende del af FTU-arbejdet. Forskningsprojekter bør fokusere på følgende områder:
— teknikker til genindvinding af ukurant stål fra forskellige kilder og klassifikation af stålskrot
— stålkvaliteter og udformning af samlede strukturer, som letter genindvinding af stålskrot og dets omdannelse til
brugbart stål
— kontrol og beskyttelse af miljøet på og omkring arbejdspladsen
— retablering af stålværksarealer
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— forbedring af arbejdsvilkår og livskvalitet på arbejdspladsen
— ergonomiske metoder
— sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
— begrænsning af udsættelsen for emissioner på arbejdspladsen.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 25. juli 2001
om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen
(Sag COMP/M.2333 — De Beers/LVMH)
(meddelt under nummer K(2001) 2365)
(Kun den engelske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2003/79/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

nydannet selskab, Rapids World Limited (»Rapids
World«) ved køb af aktier i dette selskab [der udgør et
joint venture] (*).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(2)

Den 18. april 2001 besluttede Kommissionen at indlede
proceduren i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i fusionsforordningen og artikel 57 i EØS-aftalen.

(3)

Det rådgivende udvalg drøftede udkastet til denne beslutning den 16. juli 2001.

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, særlig artikel 57, stk. 2, litra a),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af
21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/
97 (2), særlig artikel 8, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens beslutning af 18. april
2001 om at indlede en procedure i den foreliggende sag,

under henvisning til udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for
Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser (3), og

I. PARTERNE

(4)

De Beers har omfattende aktiviteter i hele verden. De
vigtigste aktiviteter ligger i de første omsætningsled i
diamantsektoren og vedrører navnlig søgning efter, brydning, udvinding, vurdering og salg af rå diamanter. De
Beers beskæftiger sig kun i relativt begrænset omfang
med slebne diamanter og er ikke aktiv på markedet for
detailsalg af smykker.

(5)

LVMH er primært beskæftiget med fremstilling og salg af
luksusvarer og virksomhedens egne forskellige berømte
mærkevarer, som ligger inden for følgende sektorer: vin
og spiritus, mode og lædervarer, parfume og kosmetik,
ure og smykker, selektiv distribution, medier, kunst og
auktioner.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. marts 2001 modtog Kommissionen anmeldelse
efter artikel 4 i forordning (EØF) nr. 4064/89 (»fusionsforordningen«) af en planlagt fusion, hvorved virksomheden Riverbank Investments Limited (»Riverbank«), der
kontrolleres af De Beers Group (»De Beers«), og Sofidiv
UK Limited (»Sofidiv«), der kontrolleres af LVMH Moët
Henessy Louis Vuitton (»LVMH«), får fuld kontrol med et

(1) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1. Berigtigelse i EFT L 257 af
21.9.1990, s. 13.
(2) EFT L 180 af 9.7.1997, s. 1.
(3) EUT C 27 af 5.2.2003, s. 8.

(*) Dele af denne tekst er redigeret for at sikre, at der ikke videregives
fortrolige oplysninger; de redigerede passager er angivet i skarpe
parenteser og markeret med en asterisk.
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V. RELEVANTE MARKEDER

Rapids Worlds hovedaktivitet skal ligge inden for detailsalg af diamantsmykker. Rapids World skal primært
fokusere på detailsalg af diamantsmykker med eventuel
udvidelse af aktiviteterne til at omfatte detailsalg af
beslægtede luksusprodukter.

A. Relevant produktmarked

(13)
II. TRANSAKTIONEN
(7)

L 29/41

Den berørte økonomiske sektor er diamantindustrien,
som omfatter flere forskellige produktionsstadier:
1) søgning og prospektering

Den 16. januar 2001 indgik Riverbank og Sofidiv en
aktionæraftale om oprettelsen af et nyt selskab, Rapids
World.

2) brydning og udvinding af rå diamanter
3) sortering, vurdering og levering af rå diamanter

III. FUSIONEN

4) handel med rå diamanter
(8)

(9)

(10)

Den planlagte transaktion omfatter oprettelse af et nyt
selskab, Rapids World.

5) forarbejdning (dvs. skæring og slibning)

De Beers og LVMH bliver moderselskaber for Rapids
World med [redegørelse for stemmerettigheder] (*) og
vetoret over for anliggender, som berører Rapids Worlds
forretningspolitik [beskrivelse af forretningspolitik] (*).
De Beers og LVMH får således fælles kontrol over det
nye selskab.
Det nye joint venture skal opkøbe slebne diamanter og
andre råvarer fra tredjeparter. Det skal selv forestå smykkedesign, mens fremstillingsaktiviteterne lægges ud til
andre virksomheder; Rapids World vil distribuere sine
produkter via sit eget distributionssystem til detailsalg,
som omfatter Rapids World-ejede forretninger. For at
sætte Rapids World i stand til at gennemføre disse aktiviteter har begge moderselskaber afsat betydelige
ressourcer til det nye selskab i starten i form af penge,
personale og aktiver.

6) smykkefremstilling
7) engrossalg af smykker
8) detailsalg af smykker.

(14)

Disse mange led kan opdeles i tre hovedgrupper: a)
søgning efter, brydning og levering af rå diamanter, b)
fremstilling og salg af slebne diamanter og c) fremstilling
og salg af diamantsmykker. Disse tre forskellige niveauer
kræver helt forskellige færdigheder og ekspertise og
stiller også helt forskellige investeringsmæssige krav.

Søgning efter, brydning og levering af rå diamanter
(11)

Det planlagte joint venture skal på længere sigt fungere
som en fuldt selvstændig økonomisk enhed. Den planlagte transaktion er derfor en fusion i den i fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), fastsatte betydning.

IV. FÆLLESSKABSDIMENSION
(12)

De berørte virksomheder har tilsammen en omsætning
på verdensplan på over 5 mia. EUR (4) (5 171 mio. EUR
for De Beers og 8 547 mio. EUR for LVMH). De har
begge en omsætning inden for EU på over
250 mio. EUR ([…] (*) mio. EUR for De Beers og
2 960,9 mio. EUR for LVMH), men ingen af dem henter
over to tredjedele af deres samlede omsætning i EU
inden for én og samme medlemsstat. Den anmeldte
transaktion har derfor en fællesskabsdimension i den i
fusionsforordningens artikel 1, stk. 2, anførte betydning.

(4) Omsætningen er beregnet på grundlag af fusionsforordningens
artikel 5, stk. 1, og Kommissionens meddelelse om beregning af
omsætning (EFT C 66 af 2.3.1998, s. 25). For så vidt som tallene
omfatter omsætning for perioden før 1. januar 1999, er beregningen foretaget på grundlag af de gennemsnitlige ecu-vekselkurser
og omregnet til euro i forholdet 1:1.

(15)

Diamanter er det hårdeste stof, der forekommer i
naturen. Diamanter kan findes i kimberlit (den mest
udbredte primære diamantførende bjergart i Sydafrika)
og lamproit (den vigtigste diamantførende bjergart i
Australien). Kimberlit ligger i jordens overflade som »rør«
(diatremer) eller i spalter og laggange. Der findes
tusindvis af kimberlitrør rundt omkring i verden, men
kun nogle få af dem indeholder diamanter, og ikke
engang én ud af 200 kimberlitaflejringer kan blive til en
egentlig mine. Af de 6 500 kimberlitter, der hidtil er
fundet rundt omkring i verden, er kun 50 blevet mere
varige diamantminer. Nogle diamanter, som er eroderet
fra kimberlitrør, er blevet transporteret bort af floder og
findes nu i alluvialaflejringer. Diamantførende alluvialgrus giver ofte diamanter, som for størstepartens
vedkommende er af høj smykkestenskvalitet. Udvindingen af diamanter fra alluvialaflejringer kræver, at man
først med maskiner fjerner overliggende lag (normalt
sand og klippestykker) for at frilægge laget af diamantførende grus, som derefter udgraves til videre bearbejdning. Der udvindes også diamanter fra havbunden ved
hjælp af specialindrettede fartøjer eller »flydende miner«.
Verdens samlede produktion af naturdiamanter er efterhånden oppe på ca. 120 mio. karat om året.
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Efter udvindingen kan de rå diamanter bringes på
markedet på forskellig måde. Størsteparten af de rå
diamanter, der udvindes, formidles gennem et 100 % De
Beers-ejet datterselskab, Diamond Trading Company
(»DTC«) (5). DTC sælger rå diamanter, som stammer dels
fra De Beers egne miner, dels fra de miner, hvori De
Beers er joint venture-partner, og endelig sælger DTC
diamanter, som De Beers opkøber på kontrakt fra andre
producenter (navnlig Alrosa og BHP). Indtil for nylig
købte De Beers også på det åbne marked rå diamanter,
som efterfølgende blev formidlet gennem DTC (6). Andre
producenter end De Beers kan sælge deres rå diamanter
via andre kanaler. Rå diamanter kan f.eks. sælges til
diamanthandlere med speciale i rå diamanter eller
direkte til aktører i efterfølgende omsætningsled i
diamantsektoren, dvs. enten diamantsliberier eller endog
detailhandlere (7). Inden for det seneste tiår er en
voksende andel af verdens produktion af rå diamanter
blevet handlet gennem alternative kanaler. DTC sælger
dog fortsat næsten to tredjedele af verdens samlede
forsyning af rå diamanter. Kommissionen tager ikke stilling til, hvorvidt der i omsætningsleddet forud for leveringen af rå diamanter findes et særskilt marked for
søgning efter og udvinding af rå diamanter, da det ikke
er relevant for den foreliggende beslutning.

Da efterspørgslen efter slebne diamanter er afhængig af
forbrugerefterspørgslen efter smykker, er det også
nødvendigt at undersøge konkurrencevilkårene i detailleddet, før der kan konkluderes noget om det relevante
marked for de første omsætningsled. Det fremgår af
betragtning 25–32, at detailmarkederne er mest omfattende for detailsalg af diamantsmykker. Det bekræfter en
foreløbig konklusion om, at det relevante marked i de
første omsætningsled højst omfatter et marked for levering af rå diamanter. Det dækker udvinding og afsætning
af rå diamanter.

Kommissionen har også undersøgt, hvorvidt der er tale
om et enkelt relevant marked for rå diamanter, eller om
der inden for dette er snævrere relevante markeder.
Parterne anførte i anmeldelsen, at der på grund af
produktets stærkt differentierede karakter opereres med
en skala gående fra sten af dårligste kvalitet til sten af
højeste kvalitet, at det ikke er muligt at skære denne
skala over noget sted, og at der derfor heller ikke kan
defineres særskilte relevante markeder. Der har i forbindelse med Kommissionens markedsundersøgelse ikke
været fuld enighed om dette synspunkt. Både konkur-

(5) Tidligere kendt som »Central Selling Organisation«.
(6) De Beers er siden ophørt med disse opkøb på det åbne marked for
at minimere risikoen for, at de diamanter, virksomheden sælger,
hidrører fra såkaldte »konfliktområder«.
(7) F.eks. har Tiffany, der beskæftiger sig med detailsalg af diamantsmykker, for nylig oprettet et joint venture med et mineselskab; det
giver Tiffany mulighed for direkte at få leveret en del af minens
produktion af rå diamanter. Tiffany har kontrakter med diamantsliberier om forarbejdningen af de rå diamanter.
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renter og kunder, der har besvaret Kommissionens spørgeskemaer, har oplyst, at rå diamanter kan opdeles i en
række forskellige undergrupper.

(19)

Generelt er de kriterier, efter hvilke rå diamanter kan
kategoriseres, baseret på kvaliteten af de slebne
diamanter, der kan fremstilles af de rå diamanter. F.eks.
kan rå diamanter inddeles i diamanter, der anvendes i
smykker, og diamanter, der anvendes til industriformål.
En af de adspurgte oplyste desuden, at der findes standardindustrireferencer baseret på følgende kategorier: i)
rå sten, der giver slebne diamanter på 0,50 karat og
derover, hvide med meget få urenheder og betegnet som
smykkemateriale; ii) rå sten, der giver diamanter på
mellem 10 og 50 point (8), af fineste farve og kvalitet; iii)
rå sten, der giver diamanter på under 10 point, af fineste
farve og kvalitet; iv) rå sten, der giver, hvad der betegnes
som »near gem« (eventuelt brugbare som smykkesten),
fordi det kræver en stor arbejdsindsats at fjerne urenheder o.l.

(20)

Ovenstående kan meget vel være standardindustrireferencer, men Kommissionen har ikke fundet tilstrækkelig
dokumentation til at kunne konkludere, at de forskellige
kategorier udgør særskilte relevante markeder. I forbindelse med den foreliggende analyse er det desuden heller
ikke nødvendigt at afgøre, hvorvidt der findes snævrere
markeder, eftersom konklusionen om, at De Beers har
en dominerende stilling, er valid, uanset hvordan
markedet for rå diamanter defineres.

(21)

På grundlag af ovenstående konkluderes det, at det relevante marked i de første omsætningsled er levering af rå
diamanter.

Fremstilling og salg af slebne diamanter

(22)

Før de rå diamanter indfattes i smykker, forarbejdes de
af diamantsliberier til slebne diamanter. På grund af
diamanternes karakter og især deres hårdhed kræver det
en række helt specifikke færdigheder og faciliteter at
slibe rå diamanter. F.eks. skal diamantslibere være i stand
til at vurdere rå diamanter meget nøje, før de beslutter,
hvordan de kan maksimere værdien af de færdige slebne
diamanter, de kan fremstille. Det er særdeles usandsynligt, at virksomheder, der har investeret i de meget specifikke krav, der stilles til diamantforarbejdning og -slibning, vil ændre deres produktionsfaciliteter med henblik
på slibning af andre smykkesten.

(8) 1 point = 0,01 karat.
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(23)

De fleste af verdens største diamantsliberier er samtidig
De Beers' kunder, de såkaldte »sightholders« (indbudte
deltagere i særlige »diamantauktioner«), og de er for
hovedpartens vedkommende etableret i de traditionelle
»diamantcentre«, dvs. Antwerpen, New York, Tel Aviv og
Mumbai. Dette led i diamantsektoren er kraftigt opdelt,
idet De Beers' salg, som repræsenterer næsten to tredjedele af verdens forsyning af diamanter, sælges til ca. 120
»sightholders«. De Beers opererer også på dette niveau i
diamantsektoren via sine Diamdel-selskaber og »The
Polished Division« (9).

(24)

I forbindelse med den foreliggende beslutning er det ikke
nødvendigt at afgøre, hvorvidt diamantslibning udgør et
særskilt relevant marked, eftersom denne aktivitet ikke
berøres direkte af transaktionen, og uanset hvilken definition der vælges, vil vurderingen af transaktionen være
den samme.

(29)

Diamantsmykker er ikke noget, folk køber særligt
hyppigt. En meget betydelig del af efterspørgslen efter
diamantsmykker er — i vidt omfang på grund af mange
års markedsføringsindsats fra De Beers — relateret til
specielle lejligheder i livet, navnlig allianceringen. De
Beers' markedsføring — navnlig »A Diamond is
Forever«-kampagnen — har forstærket de konnotationer,
der i dag er knyttet til diamanter. På grund af disse sentimentale forestillinger omkring diamanter ville smykker
med andre smykkesten kun i ringe grad kunne erstatte
diamantsmykker.

(30)

Eftersom Rapids World vil fokusere på diamantsmykker,
som er fremstillet med slebne diamanter af meget høj
kvalitet og navnlig af de fineste farver, har det derfor
været nødvendigt at overveje, hvorvidt smykker med
sådanne diamanter udgør et særskilt relevant marked
inden for et bredere marked for diamantsmykker.
Kommissionen har imidlertid ikke fundet tilstrækkelig
dokumentation til at kunne konkludere, at de udgør
særskilte relevante markeder.

(31)

På grund af det nye joint ventures fokus på mærkevarer
har det desuden også her været nødvendigt at overveje,
hvorvidt der findes et særskilt relevant marked for
diamantsmykker af specielle mærker. Dokumentationsmateriale fra parterne om prototypesalg af mærkevaresmykker viste, at disse prototyper kunne skabe en gradvist stigende efterspørgsel efter diamantsmykker. Det
støtter indirekte formodningen om, at der findes et
særskilt marked for diamantsmykker af specielle mærker,
eftersom mærkevaresalget kom oven i — og ikke erstattede — salget af mere anonyme smykker. Dette er ikke i
sig selv tilstrækkeligt til at konkludere, at der findes et
særskilt marked for diamantsmykker af specielle mærker,
selv om det er en indikation af, at der muligvis findes en
sådant marked. Kommissionen har også fået dokumentation for, at konkurrencen inden for diamantsmykker af
specielle mærker dækker et større geografisk område end
konkurrencen inden for anonyme smykker (se betragtning 35–39). I forbindelse med den foreliggende sag er
det imidlertid ikke nødvendigt at få afgjort dette
spørgsmål, eftersom den konkurrencemæssige vurdering
vil være den samme, uanset hvilken definition der
vælges.

(32)

Det kan derfor konkluderes, at det relevante produktmarked er detailsalg af diamantsmykker.

Detailsalg af diamantsmykker
(25)

Parterne hævdede i deres anmeldelse, at det relevante
produktmarked er detailsalg af luksusvarer, herunder
detailsalg af diamantsmykker og andre smykker. Til
støtte herfor fremførte parterne følgende argumenter (10):
Kreativitet og fantasi er kendetegnende for luksusprodukter, og designere og formgivere spiller en afgørende
rolle for fremstillingen af særligt anerkendte produkter.
Luksusvarer er højt værdsat både som varer og som
kunst. Luksusvarer har både konkrete karakteristika i
form af design, kvalitet og høj pris, og abstrakte karakteristika såsom en aura af eksklusivt præg og prestige.
Luksusvarer værdsættes i højere grad som objekter end
for deres eventuelle funktionelle egenskaber.

(26)

Desuden anfører parterne, at de beslutninger om køb,
som forbrugerne af luksusvarer træffer, ikke primært er
baseret på prisen, men på andre faktorer, og at
»Kommissionens vurdering af substitutionsmulighederne
på efterspørgselssiden, som primært baserer sig på funktionalitet og pris, derfor ikke kan anvendes til at definere
markedet for luksusvarer« (11).

(27)

De markedstest, Kommissionen gennemførte både i
starten af undersøgelsen og i den efterfølgende fase, viste
generelt, at graden af heterogenitet inden for luksusvarer
betyder, at det vil være forkert at opfatte diamantsmykker som en del af et bredere marked for luksusvarer.

(28)

I forbindelse med markedsundersøgelsen anførte et
mindretal af de adspurgte desuden, at den nøjagtige
markedsdefinition kunne være et marked for »kostbare
smykker«, som i givet fald ville omfatte smykker med
indfattede ædelsten (diamanter, rubiner, smaragder eller
safirer i platin- eller guldindfatning), som adskiller sig fra
halvædelsten (f.eks. ametyster, akvamariner og turmaliner i guld- eller sølvindfatning) og bijouteri (similisten
indfattet i uædle metaller eller gulddublé). Forskellen
ligger i distributions- og salgskanalerne, eftersom kostbare smykker eller diamantsmykker næsten udelukkende
sælges via eksklusive uafhængige detailhandlere eller
eksklusive smykkekædeforretninger.

(9) Rapids World vil få udtrykkeligt forbud mod at købe slebne
diamanter fra alle De Beers-ejede selskaber.
(10) CO-formular, del 6.B.1.
(11) CO-formular, del 6.E.3.1.
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B. Relevante geografiske markeder
Levering af rå diamanter
(33)

Der udvindes i dag rå diamanter i ca. 25 lande rundt
omkring i verden i underjordiske miner, ved overfladebrydning og fra havbunden. Diamanterne forarbejdes i
30 forskellige lande. Markedstesten viste, at det begrænsede antal virksomheder, der sælger rå diamanter,
produktets høje værdi i forhold til vægten og ombytteligheden af rå diamanter, som forventes at kunne forarbejdes til en bestemt karat i slebet tilstand, betyder, at rå
diamanter handles over hele verden.
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Produktion og salg af slebne diamanter
(34)

(39)

Hvad angår produktion og salg af slebne diamanter
anslås det, at der findes diamantforarbejdningsfaciliteter i
26 lande med fire traditionelle centre for diamantsliberier (Indien, Israel, Belgien og USA). De enkelte sliberier
har i stigende grad specialiseret sig i forarbejdning af
bestemte typer diamanter. Det er dog i forbindelse med
den foreliggende beslutning ikke nødvendigt at afgøre,
om det geografiske marked er verdensdækkende eller
regionalt, eftersom den konkurrencemæssige vurdering
vil være den samme, uanset hvilken definition der
vælges.

5.2.2003

Argumentet om, at det relevante geografiske marked for
detailsalg af diamantsmykker er globalt, kan således
afvises, men i forbindelse med den foreliggende beslutning er det ikke relevant at afgøre, hvorvidt de relevante
detailmarkeder er europæiske (dvs. EØS-dækkende) eller
nationalt eller lokalt dækkende. Det kan derfor konkluderes, at det geografiske detailmarked for diamantsmykker højst er EØS-dækkende, medens detailmarkedet
for det snævrere produktsegment, som er detailsalg af
diamantsmykker af specielle mærker, tilsyneladende godt
kan være globalt.

VI. FORENELIGHED MED FÆLLESMARKEDET

Detailsalg af diamantsmykker
(35)

Parterne anfører, at det geografiske marked for detailsalg
af smykker er globalt. De mener, at den omfattende
internationale rejseaktivitet og turisme betyder, at turister er en målgruppe for smykkesælgere, og at de relativt
billige og lette rejsemuligheder kan anspore forbrugerne
til at tage på »indkøbstur« i fashionable byer. De mener
også, at en række detailforretninger såsom Cartier,
Tiffany & Co. (»Tiffany«), Bulgari og Van Cleef & Arpels
forsøger at operere eller have forretninger i et bredt
udsnit af lande og markedsfører sig internationalt med
ingen eller kun begrænset hensyntagen til nationale
karakteristika. De tilføjer, at verdensøkonomiens sundhedstilstand, udviklingen på finansmarkederne og
udsving i vekselkurser har betydelig indvirkning på
smykkemarkedet, og at transportomkostningerne er
forholdsvis lave sammenholdt med den høje pris på
smykker.

(36)

Hvad angår det snævre markedssegment for diamantsmykker af specielle mærker, understøttes parternes argumenter af besvarelser på Kommissionens spørgeskemaer.
Diamantsmykker af specielle mærker sælges med samme
indhold og kvalitet af diamanter i alle egne af verden.
Forbrugeren køber et bestemt designerprodukt, som er
umiddelbart genkendeligt som en mærkevare på grund
af dets design og udseende. Salget af mærkevaresmykker
foregår globalt, fordi mærkevaren sælges på samme
måde i EU som i USA og Japan.

(37)

Det er imidlertid kun i relation til diamantsmykker af
specielle mærker, at Kommissionens undersøgelse underbygger den konklusion, at det relevante geografiske
marked for detailsalg af diamantsmykker er globalt.
Konkurrencen mellem forhandlere af diamantsmykker
foregår primært lokalt og sekundært inden for de enkelte
lande. Køb af en diamant forudsætter tillid til sælgeren,
og det er vigtigt, sælgeren befinder sig tæt på kunden.
Det er grunden til, at selv mindre etablerede lokale juvelerer er i stand til at konkurrere effektivt, hvis de kan
tilbyde den rigtige vare.

(38)

Der er også tale om prisforskelle mellem regionale
markeder. F.eks. er priserne i Japan generelt højere end i
USA og EU. På grund af prispointenes betydning for
forbrugernes køb fastsættes priser nationalt og tilpasses
ikke ændringer i de relative priser som følge af f.eks.
ændringer i vekselkurser mellem to lande.

OMSÆTNING AF DIAMANTER — DE BEERS' NYE STRATEGI

(40)

Den aktuelle transaktion er led i De Beers' nye strategi,
der går ud på at erstatte den traditionelle monopolistiske
strategi, baseret på kontrol med forsyningssiden, med en
strategi baseret på efterspørgselsstyrede foranstaltninger
og skabelse af et forretningsområde med mange forskellige mærker. De Beers fokuserer nu på værditilvækst —
dels gennem markedsførings- og mærkevareinitiativer,
dels gennem en styrkelse af kontrollen med forsyningskæden — til de diamanter, virksomheden leverer.

(41)

I næsten hundrede år stod De Beers for salget af mellem
85 og 90 % af alle de diamanter, der blev udvundet i
hele verden. Med denne stærke position kunne virksomheden kunstigt holde diamantpriserne stabile ved at
tilpasse udbuddet til efterspørgslen på verdensplan. De
Beers opgiver ikke sin dominerende stilling, men
reagerer på to væsentlige vanskeligheder, der nu har
gjort sig gældende for virksomheden et stykke tid. Da
der i 1990'erne pludselig opstod flere diamantproducenter, var De Beers i forsøget på at holde priserne oppe
nødsaget til at holde en stor del af sine diamanter tilbage
og opkøbe en betydelig del af den overskydende forsyning fra sine nye konkurrenter — ofte til kunstigt
opskruede priser. Virksomhedens markedsandel faldt fra
[80-85] (*) % til [60-65] (*) %, og dens lagerbeholdning
forøgedes voldsomt fra 2,5 til 5 mia. USD, hvilket
bandt dens kontantreserver og foruroligede investorerne
med det resultat, at De Beers' aktiekurser faldt kraftigt.

(42)

De Beers forsøger ikke længere at opkøbe alle diamanter
i hele verden, men planlægger i stedet at skabe en værditilvækst til de [60-65] (*) % af udbuddet, virksomheden
kontrollerer, og at øge forbrugerefterspørgslen efter
diamanter. For at opnå dette har De Beers udviklet en
dobbelt varemærkestrategi. Det nye selskab, der oprettes
i fællesskab med LVMH, har til formål at udvikle en
detailsalgsstrategi for De Beers-mærket baseret på De
Beers' navn, som af forbrugerne forbindes med stor
troværdighed. DTC, dvs. De Beers' salgs- og markedsføringsled, vil [anvende »Forevermark«-mærket og »A
Diamond is Forever« i sin almindelige reklamekampagne] (*). »Forevermark« er et navnebeskyttet [mærke
for udvalgte diamanter fra DTC, som viser, at de hidrører
fra konfliktfri områder] (*).
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(43)

I forsøget på at styrke disse mærker er De Beers begyndt at satse stærkere på at styre sin omsætning
af diamanter — det netværk af »sightholders«, grossister og detailforhandlere, som formidler virksomhedens diamanter. Det »Supplier of Choice«-program, som De Beers bebudede i juli 2000, har til
formål at tilskynde De Beers' »sightholders« til at arbejde tættere sammen med partnere i de efterfølgende omsætningsled for at stimulere efterspørgslen gennem skabelsen af et forretningsområde, der
dækker flere mærker. De Beers ønsker sikkerhed for, at de diamanter, virksomheden sælger, lægges i
de stærkeste og mest effektive hænder. Til gengæld anfører parterne, at virksomhedens »sightholders«
vil få [forbedret] (*) forsyning og ret til at anvende De Beers' »Forevermark« tillige med [de yderligere
fordele, der er knyttet til dette mærke] (*).

(44)

De Beers lod indtil for nylig alle i diamantindustrien drage fordel af virksomhedens reklamekampagner, men fra nu af skal al markedsføring kun tage sigte på De Beers' egne kunder. For at sikre, at
De Beers-mærket udelukkende anvendes af det nye joint venture, er virksomheden i færd med at
ændre sin [generelle reklamekampagne til at omfatte »Forevermark«-mærket på en måde, så det
betegner] (*) salgs- og markedsføringsvirksomheden DTC, der ejes 100 % af De Beers.

(45)

Stillet over for de stadigt mere komplicerede logistiske og finansielle problemer ved at kontrollere
hver enkelt diamants vej har De Beers således sat en efterspørgselsbaseret strategi i gang, som har til
formål at skabe øget efterspørgsel til fordel for DTC.
1.

De Beers' dominerende stilling på markedet for fremstilling og salg af rå diamanter

1.1. De Beers har en markedsandel på 60-65 %, mens resten af markedet er opdelt
(46)

De Beers er diamantindustriens selvbestaltede »vogter«. I næsten hundrede år kontrollerede De Beers
85–90 % af udbuddet af rå diamanter. Denne andel er i de senere år blevet reduceret ved, at nogle
konkurrenter, primært Argyle (AESO), har besluttet at bryde ud af De Beers' monopolistiske omsætningskanal, og fordi den nye aktør på markedet, BHP Diamonds Inc. (»BHP«), ligeledes har besluttet
at bringe i hvert fald nogle af sine diamanter på markedet via egne kanaler. Det skal bemærkes, at
BHP leverer 35 % af sin produktion via De Beers' salgskanal. Uanset denne seneste nedgang i andelen
af udbuddet (se tabel 1) er De Beers stadig den største leverandør af rå diamanter, og kun to andre
leverandører har mellem 1995 og 2000 opnået markedsandele på over 10 %. En så stor forskel i
markedsandele er i sig selv en klar indikation af, at De Beers er dominerende inden for levering af rå
diamanter.
TABEL 1
Anslåede andele af udbuddet af rå diamanter efter værdi, 1995-2000
1995

1996

1997

1998

1999

2000
(skøn)

De Beers

75-80 %

65-70 %

60-65 %

55-60 %

60-65 %

60-65 %

Alrosa

[1-5] % *

[10-15] % *

[10-15] % *

[10-15] % *

[10-15] % *

[5-10] % *

Angola

[1-5] % *

[5-10] % *

[5-10] % *

[5-10] % *

[1-5] % *

[5-10] % *

AESO
»Argyle«

[1-5] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

[5-10] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

Congo

[1-5] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

[< 1] % *

[1-5] % *

[1-5] % *

BHP
Miba

[< 1] % *

SDM
Andre
I alt
(mio. USD)
(47)

[1-5] % *
[5-10] % *

[5-10] % *

[1-5] % *

[5-10] % *

[5-10] % *

[5-10] % *

> 5000

> 7000

> 7000

> 5000

> 8000

> 8000

Desuden kan De Beers styre produktionsmængden af rå diamanter fra de miner, virksomheden selv
kontrollerer, gennem produktionskvoter for at undgå, at markedet overforsynes, og kan dermed
begrænse nedadgående pres på priserne. Det er grunden til, at De Beers reagerer på forbedringer i de
efterfølgende omsætningsled ved at forhøje sine priser på rå diamanter og på en forværring af situationen i efterfølgende omsætningsled gennem en kombination af produktionskvoter og prisnedsættelser.

L 29/46

Den Europæiske Unions Tidende

DA

5.2.2003

1.2. De Beers driver de mest effektive miner og er førende med hensyn til drift af fremtidige miner
(48)

Tabel 2 viser, hvilke miner der ejes 100 % af De Beers.
TABEL 2

Miner

(49)

Gennemsnitsværdi (EUR)/karat i 2000

Forventet ophør for udvinding

Finsch

> 50

2028

Kimberly

> 50

2018

Kaffiefontain

> 200

2013

Namaqualand

> 100

2010

Venetia

> 50

2018

The Oaks

> 100

2009

Tabel 3 viser, hvilke miner De Beers er medejer af.
TABEL 3

Partner

De Beers' andel

Gennemsnitsværdi (EUR)/karat
i 2000

Forventet ophør
for udvinding

Marsfontein

Lokale partnere (29,4%),
Southern Era (40%)

31 %

> 50

2002

Debswana

Botswanas
(50%)

50 %

> 50

2030

Namdeb Diamond Corporation

Namibias regering (50%)

50 %

> 300

2021

Williamson

Tanzanias statslige mineselskab (25%)

75 %

> 100

2006

Joint Venture

regering

(50)

De Beers' største forsyninger af rå diamanter kommer fra Debswana-minerne. Debswana er et joint
venture mellem De Beers Group og Botswanas regering. I henhold til vilkårene for dette joint
venture driver De Beers minerne Botswanan Orapa, Letlhakane og Jwaneng.

(51)

Ifølge oplysninger fra De Beers (12) til Kommissionen er Jwaneng den mest produktive diamantmine i
verden med hensyn til mængden af producerede karater. Det er samtidig De Beers' mest rentable
mine på grund af værdien pr. ton af den malm, der brydes, og produktionens effektivitet. Mellem
1995 og 2000 tegnede denne mine sig på årsbasis for ikke mindre end 18 % af verdens samlede
produktion. I henhold til oplysninger fra De Beers om fortjeneste/indtjening i 2000 hidrører 55 % af
den samlede indtjening i verden fra diamantminer fra otte miner, hvor det koster under 0,25 USD
at generere 1,00 USD i indtjening. Af disse 55 % hidrører størsteparten (ca. 37 %) fra miner, der
kontrolleres af De Beers, og de resterende 18 % hidrører fra tre miner, der kontrolleres af andre
producenter (13). Selv i den usandsynlige situation, at hele denne resterende produktion ville blive
bragt på markedet uden om DTC's afsætningskanal, ville De Beers stadig være bedre placeret end
nogen anden producent til at klare sig igennem en priskrig, hvis der skulle opstå en sådan.

(52)

De forretningsmæssige fordele, der er forbundet med kontrollen over disse meget rentable miner i
Botswana, vil fortsætte i hvert fald nogle år endnu. Driften af de to største miner i Botswana
(Jwaneng og Orapa) forventes således først indstillet i 2030.

(12) CO-formular, bilag 7.3/1, tabel 4 — »Estimated Share of Production by Mine, 1995-2000«.
(13) Det fremgik ikke af oplysningerne, hvilke miner der var tale om.

5.2.2003
(53)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

De Beers har desuden holdt trit med successive stigninger i verdens samlede diamantproduktion. Produktionen af rå diamanter voksede fra 5 894 mio. USD i
1995 til 7 519 mio. USD i 2000. De Beers' andel af
denne produktion har ligget nogenlunde stabilt mellem
41 og 47 % i hele perioden. I betragtning af De Beers
enorme erfaring med søgning efter diamanter og de
omfattende data, virksomheden har indsamlet i forbindelse med sine prospekteringsaktiviteter, skulle virksomheden bedre end andre kunne forudsige mere præcist,
hvorvidt en given prøveboring vil kunne resultere i en
produktiv mine. Disse fordele skulle sætte De Beers i
stand til at fastholde sin stærke position inden for
produktionen af rå diamanter.

1.3. Ud over sin egen produktion har De Beers en betydelig lagerbeholdning, hvorfra virksomheden kan
bringe rå diamanter på markedet, når den finder
det hensigtsmæssigt
(54)

De Beers har opretholdt en lagerbeholdning, som ligger
væsentligt over virksomhedens operationsniveau. De
Beers har i CO-formularen erkendt, at lagerbeholdningen
har været betydeligt større, end hvad der var nødvendigt
for virksomhedens operationer. Det oplyses i anmeldelsen, at De Beers har truffet en strategisk beslutning,
som vil indebære, at lagerbeholdningen reduceres, så den
svarer til operationsniveauet.

(55)

Kontrollen med lagerbeholdningen har ikke blot sat De
Beers i stand til at sikre sig mod overforsyning af
markedet, men har også givet De Beers mulighed for når
som helst at bringe diamanter af alle typer og kvaliteter
på markedet og potentielt (midlertidigt) oversvømme
markedet.

(56)

[1-5] (*) %, primært fra Ekati-minen i Canada. BHP
afsætter dog også en meget betydelig del af sin produktion (35 %) via DTC.
(60)

(58)

(59)

Sådanne salgsaftaler begrænser i væsentlig grad de
pågældende virksomheders incitament til at konkurrere
aktivt med De Beers. Det skyldes, at en aktiv konkurrence ikke blot vil resultere i lavere priser for de varer,
de sælger direkte, men også vil reducere værdien af deres
salg til DTC. Det giver virksomhederne en tilskyndelse til
at optræde som prisfølgere med De Beers som prisfører.

1.5. De Beers' kunder afhænger af leverancer fra De
Beers og kan kun i meget begrænset omfang skifte
til andre leverandører
(61)

Nogle miner giver en større procentdel af større sten og/
eller sten af højere kvalitet; andre miner giver en højere
procentdel af mindre og/eller farvede sten og/eller sten,
der på anden måde er af ringere kvalitet. Desuden kan
produktionen fra en bestemt mine ændre sig over tid
som følge af variationer i den omgivende bjergart, hvori
brydningen foregår på et givet tidspunkt. Kombinationen
af produktioner fra De Beers Groups mange forskellige
miner gør det lettere for De Beers at udjævne udsving i
produktionens sammensætning over tid. Det sætter igen
De Beers i stand til at levere et mere ensartet produkt,
end hvad andre producenter kan tilbyde.

(62)

De Beers' stærke stilling på markedet afspejles i de besvarelser, Kommissionen har modtaget i forbindelse med sin
markedsundersøgelse. Som svar på spørgsmål om, hvorvidt det var muligt — og i givet fald hvor let det ville
være — at flytte sine opkøb væk fra DTC, understregede
mange af de adspurgte, at selv om de kan købe rå
diamanter fra andre leverandører, er De Beers den eneste
producent, der kan garantere nogen form for ensartethed
i leverancerne. Det forhold, at de øvrige leverandører får
deres rå diamanter fra et begrænset antal miner, betyder,
at de ikke kan tilbyde ensartede leverancer, og de
adspurgte vil derfor kun benytte sig af leverancer fra
andre udbydere på ad hoc-basis. De Beers har bekræftet
dette forhold ved at understrege, at kombinationen af
produktionerne fra De Beers Groups mange forskellige
miner gør det lettere at udjævne udsving over tid i
sammensætningen af virksomhedens produktion.

Selv om De Beers har erklæret, at virksomheden af strategiske årsager har besluttet at reducere sin lagerbeholdning, er det ikke en irreversibel strategi, og der er ingen
grund til at tro, at De Beers ikke skulle være i stand til at
genopbygge sine lagre lige så hurtigt, som de er blevet
reduceret.

1.4. De Beers opretholder tætte økonomiske forbindelser
med mange af sine konkurrenter
(57)
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DTC er De Beers' markedsførings- og afsætningsled og
tidligere kendt under betegnelsen »Central Selling Organisation« (»CSO«). Flere af De Beers' konkurrenter sælger
ligeledes en væsentlig del af deres produktion via DTC
på kontrakt med DTC.

(63)

Rusland står f.eks. for 20 % af verdens diamantproduktion (ca. 1,5 mia. EUR), men den russiske producent
Alrosa afsætter kun halvdelen af denne produktion under
eget navn (se betragtning 46). Den anden halvdel sælges
i henhold til en salgskontrakt gennem De Beers og DTC.

DTC sælger sine rå diamanter til et omhyggeligt udvalgt
antal virksomheder, de såkaldte »sightholders«. »Sightholders« kan gennem deres mæglere fremsætte anmodning
om køb af rå diamanter på de ti årlige »sights« (en form
for lukket diamantauktion), som DTC afholder.

(64)

At blive udvalgt som »sightholder« af De Beers/DTC
betragtes som den højeste ære i diamantindustrien og
kan skabe tillid ned igennem omsætningsleddene til
smykkefabrikanterne og detailhandlerne. Virksomheder
arbejder i årevis på at blive accepteret som »sightholder«
ved at gøre deres yderste for at overbevise DTC om, at

BHP er en ny aktør i sektoren for diamantproduktion og
gennemførte sine første salg i 1998. BHP besluttede ligeledes i et vist omfang at operere uden for DTC-salgsleddet. I 1999 havde virksomheden en markedsandel på

1.6. De Beers organiserer markedet
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deres finansielle situation er stærk nok og deres
renommé og klientel uangribeligt. »Sightholders« skal,
når først de er udvalgt, med jævne mellemrum give DTC
detaljerede, fortrolige finansielle oplysninger samt
rapportere om de rå og slebne diamanter, de sælger,
størrelsen af deres varebeholdning osv. DTC kontrollerer
disse oplysninger uanmeldt i den enkelte »sightholder«s
lokaler eller fremstillingsfaciliteter eller anmoder om en
drøftelse med de pågældendes bankforbindelser.

(65)

Der er i dag ca. 120 »sightholders« udpeget af DTC.
Deres køb af rå diamanter i 2000 anslås at udgøre [6575] (*) % af det samlede verdensmarked for rå diamanter.
»Sightholders« kan være diamanthandlere eller -sliberier
(fabrikanter), virksomheder, der forbereder stenene til
forarbejdning på sliberierne, eller en hvilken som helst
kombination af sådanne virksomheder. De er placeret i
de traditionelle diamantcentre, New York, Antwerpen,
Tel Aviv, Mumbai/Surat og til en vis grad Sydafrika og
lande i Det Fjerne Østen.

(66)

Kommissionens undersøgelse viste, at DTC fuldstændigt
enerådigt kan bestemme over kvantiteten, kvaliteten og
værdien af de diamanter, selskabet tildeler en bestemt
»sightholder« ved hvert af de ti årlige »sights«. De Beers'
detaljerede viden om de økonomiske forhold i de efterfølgende omsætningsled i diamantsektoren sætter virksomheden i stand til at fastlægge ikke blot mængden og
kvaliteten af diamanter, der bringes på markedet, men
også den pris, hvortil disse diamanter sælges.

(67)

DTC opstiller et salgsmål for hvert år baseret på data om
selskabets andel af den disponible forsyning af rå
diamanter og den forventede efterspørgsel på verdensplan. Der opereres med seks hovedkategorier af rå
diamanter, når det skal besluttes, hvordan salgsmålet kan
opfyldes med de forskellige typer produkter, selskabet
udbyder. Når først DTC har fastlagt, for hvor meget
inden for hver kategori selskabet ønsker at sælge det
pågældende år, og hvordan disse kategorier skal fordeles
mellem bestemte regioner eller diamantcentre, udarbejdes der en foreløbig plan for, hvor mange »boxes« der
skal sælges til hver enkelt »sightholder« det pågældende
år.

(68)

Ved udarbejdelsen af det årlige salgsmål bistås DTC af
De Beers' »market controllers«, som har til opgave at
udarbejde periodiske rapporter om de fremherskende
markedsvilkår i de traditionelle diamantcentre, og som
desuden er ansvarlige for den foreslåede tildeling af
bestemte kategorier af produkter i tilstrækkelig mængde
til disse regioner/diamantcentre og for afvejningen i
forhold til kundernes behov. Den markedssegmentering,
De Beers gennemtrumfer i sin egenskab af »vogter« over
markedet, er med til at holde markedet stabilt ved at
sikre, at intet enkelt diamantcenter bliver for dominerende ved at få en for stor tildeling til de »sightholders«,
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der er etableret i det pågældende center. Rent statistisk
slibes over 90 % af alle rå diamanter imidlertid i Indien.

(69)

De Beers' tilstedeværelse i efterfølgende omsætningsled i
forhold til virksomhedens kerneaktivitet via Diamdelselskaberne (14) og virksomhedens »Polished Division« (15),
som i realiteten konkurrerer med virksomhedens egne
kunder, bidrager ligeledes til den meget detaljerede og
grundige markedsvurdering. Diamdel-selskaberne køber
rå diamanter fra DTC og sælger dem videre til det sekundære marked (et niveau under »sightholders«) i diamantcentrene. De Beers' »Polished Division« køber også rå
diamanter fra DTC og sælger slebne diamanter til grossister og smykkefabrikanter og skaffer gennem sine aktiviteter DTC øget viden om markedet for slebne diamanter.
Tilbagemeldinger og markedsrapporter fra mæglere og
talrige undersøgelser af forbrugerpræferencer og -efterspørgsel på markedet for diamantsmykker bidrager yderligere til De Beers' enorme og detaljerede kendskab til
hele diamantsektoren over alt i verden »fra minen til
forbrugeren«.

(70)

Til brug for den interne vurdering sorterer De Beers/DTC
de rå diamanter efter størrelse, form, kvalitet og farve i
16 000 kategorier, som hver især refererer til et prispoint. De Beers/DTC fastsætter priserne på hver enkelt af
disse kategorier på grundlag af en prissætningsmodel,
som skal fastslå værdien af de slebne sten, der kan
forventes at komme ud af en rå diamant. De Beers/DTC
anvender forskellige kilder til at anslå vurderingen af de
slebne sten, bl.a. den prisoversigt, »The Polished Division« udarbejder, prisoplysninger i anerkendte forretningstidsskrifter, markedsoplysninger osv. Ved at
beregne den aktuelle værdi af den slebne diamant kan
DTC derefter beregne et prispoint for den rå diamant.
DTC kan ændre priserne for at afspejle markedsvilkårene.
Prisændringer behøver ikke at berøre alle kategorier i
lige høj grad. Der foretages ændringer for bestemte kategorier for at afspejle bevægelser i værdien af den slebne
sten, der kan fremstilles af den rå diamant.

(71)

Når først diamanterne er sorteret og gradueret, indgår de
i en »salgsblanding« og opdeles i bestemte udvalg af sten,
der betegnes »boxes«. De Beers/DTC foretager den årlige
tildeling til »sightholders« på grundlag af følgende: den
enkelte sightholdes vejledende ønsker og behov, sighttidspunktet (i visse perioder er efterspørgslen større,
f.eks. op til jul), hvorvidt efterspørgslen er stærk på
forbrugermarkederne, og hvordan lager- og forsyningssituationen ser ud. Lager- og forsyningssituationen
vurderes af De Beers med jævne mellemrum og vedrører
lagrene af rå og slebne diamanter hos virksomheder, der
beskæftiger sig med handel med og fremstilling af rå
diamanter, eller som befinder sig på et andet efterfølgende omsætningsled i diamantsektoren. De Beers kan
derfor vurdere efterspørgslen på alle de forskellige stadier
og anslå, hvorvidt yderligere salg vil blive absorberet og
hvordan.

(14) Etableret i Antwerpen, Israel, Indien, Hong kong og Sydafrika.
(15) »The Polished Division« har salgskontorer i London, Antwerpen,
Israel, Hongkong og Rusland.

5.2.2003

DA

Den Europæiske Unions Tidende

virksomhedens »sightholders« for i sidste ende at skabe
øget efterspørgsel efter slebne diamanter og presse priserne på rå diamanter op.

1.7. De Beers kan kontrollere de forskellige sightholders
på grund af deres afhængighed af De Beers
(72)

(73)

DTC tildeler de forskellige »sightholders« »boxes« efter de
indkomne anmodninger. DTC opererer med et fast
udvalg på 83 kategorier af »boxes« og specificerer med
jævne mellemrum inden for dette udvalg, hvilken mindstemængde en »sightholder« kan anmode om (f.eks.
»Indian fancies: USD 350 000«). Hver kategori er efter
sigende blevet statistisk analyseret for at få fastslået det
minimumsantal sten, en box skal indeholde for at garantere et jævnt sortiment af rå diamanter. Dette minimumsantal af sten multipliceret med gennemsnitsprisen
pr. karat for de forskellige sten, den indeholder,
bestemmer minimumsværdien. Sightholders anmoder
om boxes med specifikation af den ønskede værdi for de
enkelte kategorier (f.eks. »spotted box 2-4 cts': USD
700 000«). »Sightholders« informeres på forhånd om,
hvor meget de vil få tildelt ved en bestemt »sight«, så de
kan iværksætte de nødvendige finansielle arrangementer
til formålet. Der afregnes kontant til De Beers, før
varerne leveres.
»Sightholders« har ikke mulighed for at forhandle om
prisen. De får ikke engang oplysning om de individuelle
prispoint, eftersom de køber en »box« med et bestemt
udvalg af varer indeholdende et antal prispoint. De kan
acceptere eller lade være, men prisen ligger fast. Alt,
hvad de kan gøre, er at fremsætte deres bemærkninger
med henblik på næste »sight«.

(74)

Det forekommer hyppigt, at »sightholders« ikke får de
mængder, de har anmodet om, og nogle får forholdsmæssigt mere eller mindre end andre, fordi de får tildelt
bestemte kategorier af diamanter, de ikke har anmodet
om, eller fordi DTC enerådigt fra den ene »sight« til
næste kan beslutte at udelukke »sightholders« fra at få
leveret bestemte kategorier.

(75)

I 2000 afviste »sightholders« kun [en lille del] (*) af de
»boxes«, de havde fået tildelt af DTC. Det kan til dels
skyldes det optimistiske marked det pågældende år, men
også det forhold, at de i en situation med knappe forsyninger ikke ønsker at miste deres rettigheder ved efterfølgende »sights«.

(76)

(77)

(78)

»Supplier of Choice«-arrangementer er ensbetydende
med en formalisering af forbindelsen mellem DTC og
selskabets »sightholders« på forskellig måde med det
formål at sikre, at De Beers sælger sine rå diamanter til
de stærkeste og mest dynamiske aktører på markedet.
For at opnå dette begyndte De Beers at udvælge de »sightholders«, der skulle være omfattet af »Supplier of
Choice«-strategien, og anmodede alle sine eksisterende
og nogle få potentielle »sightholders« om særdeles detaljerede og fortrolige oplysninger. De indsamlede oplysninger indgår i en finansiel revision af hver enkelt »sightholder« kombineret med en vurdering af vedkommendes
forretningsplan. Der blev bl.a. bedt om oplysninger om
den enkelte »sightholder«s fremstillingskapacitet, salgsstrategi, distributionskapacitet, tilstedeværelse og styrke
på bestemte markeder, planer for investering i reklame
og markedsføring samt planer for potentielle aktiviteter i
efterfølgende omsætningsled.

(79)

Efter en vurdering [beskrivelse af model for vurdering af
den enkelte »sightholder« relative resultater] (*). På
grundlag af [resultaterne af modellen]* vil DTC kunne
udvælge et begrænset antal »sightholder«s, som selskabet
derefter vil foretrække at handle med, og fastlægge, hvor
meget hver enkelt sightholder vil få tilbudt. For løbende
at kunne følge de sightholders, der klarer sig bedst,
påtænker De Beers at opdatere de detaljerede oplysninger om virksomhedens »sightholders« [redegørelse for
hyppigheden af opdatering]*, hvilket i realiteten vil give
De Beers et permanent og meget detaljeret overblik over
langt størsteparten af markedet.

(80)

Ved vurderingen af, hvem der kan blive sightholder, og
hvorvidt anmodninger om »boxes« kan imødekommes,
vil DTC ud over de i betragtning 78 nævnte kriterier
tage hensyn til, om den enkelte »sightholder« overholder
DTC's etiske regler. Det omfatter en forpligtelse til ikke
at beskæftige sig med uacceptabel praksis såsom børnearbejde eller handel med diamanter fra konfliktområder
samt garanti for, at der oplyses om alle aspekter af forarbejdningen af de rå diamanter.

(81)

Kommissionen har forstået, at grundprincipperne for De
Beers' pris- og tildelingspolitik vil være uændrede. De
Beers vil således ved at reducere [redegørelse for
omfanget af reduktionen] (*) antallet af »sightholders« og
forlange fuld åbenhed om de aktiviteter, som er relateret
ikke blot til deres køb af rå diamanter, men også til videresalget til deres kunder, få øget kontrol over virksomhedens »sightholders« og øget viden om markedet.

De Beers har desuden fuldt kendskab til og kontrol over
den fortjeneste, »sightholders« kan opnå ved videresalget
af diamanterne. Under en mundtlig redegørelse i 1999
fra De Beers' administrerende direktør, Gary Ralfe, blev
det fremhævet, at en væsentlig faktor var De Beers'
beslutning om at sikre, at der ligger en rimelig fortjeneste i de forskellige »boxes«, når de sælges til virksomhedens »sightholders«.

1.8. Det påtænkte »Supplier of Choice«-arrangement vil
yderligere styrke De Beers' kontrol over kunderne
De såkaldte »Supplier of Choice«-arrangementer (16), som
indgår i den strategiomlægning, De Beers påbegyndte i
1999, har til formål at styrke De Beers' kontrol over

(16) Som er anmeldt særskilt til Kommissionen (sag COMP/E-2/38139).
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De Beers' har muligvis til hensigt at reducere [redegørelse for omfanget af reduktionen]* antallet af »sightholders«, bibeholde den samme geografiske fordeling, men
imødekomme deres anmodninger om leverancer fuldt
ud i stedet for direkte at dække ca. [en stor del] (*) af
deres behov og dermed sikre regelmæssighed og tillid
gennem hele omsætningen, men samtidig skabe total
afhængighed og dermed gøre sig til eneleverandør.
Gennem den stramning af DTC's forsyningskanal, det
indebærer kun at levere til de bedste »sightholders«, vil
De Beers begrænse konkurrencen kunderne imellem.
Ved at forsyne et begrænset antal »sightholders« i fuldt
omfang vil De Beers også sikre, at de udvalgte sightholders bliver i stand til at give langsigtede forsyningstilsagn
i efterfølgende omsætningsled (17) uden at skulle løbe de
finansielle risici, der er forbundet med usikre eller uregelmæssige forsyninger. Det vil igen kunne give øget efterspørgsel i de sidste omsætningsled.

Dette træk skal ses i sammenhæng med udviklingen af
»Forevermark«-mærket og den deraf følgende fornyede
tillid til DTC's eneforsyningskanal, som dermed bliver
mere attraktiv for nye producenter af rå diamanter på
grund af den øgede tillid i de forudgående omsætningsled og de fordele, der kan opnås i de efterfølgende
led.

2.

Ingen signifikant styrkelse af De Beers' dominerende stilling på markedet for rå diamanter gennem oprettelsen af
det nye joint venture med LVMH

for De Beers' vurdering af varemærkets potentiale og
begrundelserne herfor]* (19).
(86)

Værdien af De Beers-varemærket er baseret på virksomhedens 112-årige historie som førende inden for
diamantindustrien (20). De Beers begyndte allerede i 1939
at etablere forbindelse med forbrugerne, da virksomheden begyndte markedsføring i USA, oprindeligt
primært fokuseret på allianceringen (i dag køber ca.
74 % af alle par i USA, der forloves, allianceringe med
diamanter) (21). Siden De Beers begyndte sine markedsføringsaktiviteter over for forbrugerne i 1939, har virksomhedens forbrugermarkedsafdeling arbejdet med stort
held på at udvikle drømmen om diamanter baseret på
fysiske egenskaber — såsom skønhed og sjældenhed —
og følelsesmæssige værdier — såsom kærlighed og
romantik, prestige og status, mystik og historie — og til
disse kerneegenskaber kommer opfattelsen af uforgængelig værdi (A Diamond is Forever) (22).

(87)

De Beers' tætte relationer til forbrugerne er et resultat af
virksomhedens kommunikationsindsats og historie, som
med stort held har placeret De Beers som mentor for
forbrugerne i deres valg af diamantsmykker (23). De Beers
opfandt og markedsførte de 4 C'er (carat, colour, clarity,
cut) over hele verden for at sætte forbrugerne i stand til
at træffe beslutninger om køb af diamanter på et mere
velinformeret grundlag. Hertil kom en reklamekampagne
om allianceringen med en vejledning om forholdet
mellem smykkeprisen og månedslønninger (How can
you make two month's salary last forever? The Diamond
Engagement Ring), som resulterede i kraftige prisstigninger på allianceringe med diamanter (24).

(88)

Kendskabet til De Beers-mærket og virksomhedens
image er resultatet af De Beers' markedsføringskampagner for diamanter. Fra 1995 til 1999 udgjorde virksomhedens kumulerede markedsføringsudgifter ca. […]*
mio. USD (25). De Beers-mærket genkendes umiddelbart
af mange (andel af målkunder, som helt korrekt identificerer De Beers som en diamantvirksomhed, når navnet
nævnes) verden over, navnlig i USA ([…]* %), Europa
(Italien […]* %, Tyskland […]* %, Det Forenede Kongerige […]* %) og Japan ([…]* %) (26). Forbrugere både i
USA og Japan associerer De Beers-mærket til [beskrivelse
af type diamanter]* (27). [Redegørelse for resultaterne af
De Beers' undersøgelser af mærkekendskabet viser, at De
Beers-mærket er godt kendt blandt forbrugerne]* (28).

(89)

Det nye joint venture skal udvikle mærkepotentialet i De
Beers-navnet over for forbrugerne på verdensplan. Det
får eneret i hele verden til at anvende De Beers-mærket
til luksusvarer på forbrugermarkeder. Det nye joint
venture skal umiddelbart fokusere på eksklusive
diamantsmykker.

2.1. Dette joint venture vil kunne udvikle og udnytte
varemærkepotentialet i De Beers' navn som
synonym for diamanter af høj kvalitet

(84)

(85)

Den planlagte oprettelse af det nye joint venture
sammen med LVMH er resultatet af en gennemgang af
De Beers' strategi, som blev påbegyndt i 1999, og som
omfatter alle aspekter af virksomhedens aktiviteter. På
grundlag af denne gennemgang valgte De Beers en række
initiativer, som omfatter foranstaltninger med henblik på
at øge efterspørgslen efter rå diamanter og muligheder
for at udnytte De Beers-navnet som varemærke for
diamantsmykker (18). En af hovedmålsætningerne for det
nye De Beers er at realisere det betydelige uudnyttede
potentiale, der ligger i De Beers-varemærket gennem
oprettelse af Rapids World.

N.M. Rothschild & Sons, som er rådgiver for De Beers,
oplyste følgende i den fortrolige redegørelse om virksomheden i forbindelse med det planlagte Rapids Worldjoint venture (del 4, The De Beers Brand): [redegørelse

(17) Og dermed i realiteten eliminere mellemhandlere og til en vis grad
indsnævre sektoren.
(18) Fortrolig redegørelse om De Beers i forbindelse med det foreslåede
Rapids World-joint venture, Rothschild, juli 2000, s. 7.
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(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Opcit., s. 31.
Opcit., »The De Beers Brand«, s. 31-51.
Opcit., s. 33.
Opcit., s. 33-34.
Opcit., s. 36.
Opcit., s. 37-38.
Opcit., s. 41.
Opcit., s. 44.
Opcit, s. 45.
Forretningsplan for det planlagte Rapids World-joint venture, 15.
december 2000, resumé 1.
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systemet. På grund af systemet med tildelingen af boxes,
som de forskellige sightholders er nødsaget til at acceptere til den fastsatte pris, er disse sightholders afhængige
af De Beers med hensyn til levering af kategorier af
diamanter, der passer til deres forretningsaktiviteter.
Eftersom de med jævne mellemrum skal give De Beers
detaljerede oplysninger om deres forretningstransaktioner, produktion, finansielle resultater og beholdninger
af slebne og rå diamanter og om deres kunder til slebne
diamanter, vil De Beers vide, hvilke sightholders der vil
levere slebne diamanter til det nye joint venture. De
Beers' kontrol med fordelingen af rå diamanter giver
virksomheden mulighed for at kanalisere diamanter af
høj kvalitet til de ightholders, som leverer til det nye
joint venture, og De Beers kan dermed sikre, at Rapids
World hele tiden får den bedste kvalitet.

2.2. Det nye joint venture skal baseres på De Beers'
enestående ekspertise inden for udvalget og
udbuddet af diamanter
(90)

Ud over De Beers-navnet skal De Beers' betydelige akkumulerede diamantekspertise danne grundlag for det nye
joint ventures eksklusive produktudvalg. De Beers sælger
gennem sin centrale handels- og salgsafdeling for rå
diamanter omkring to tredjedele af verdens diamanter af
smykkestenskvalitet til virksomhedens sightholders i
diamantcentre over hele verden. Disse diamanter
vurderes og sorteres af [et antal]* eksperter [redegørelse
for eksperternes erfaring]* (29).

(91)

De Beers' eksperter er på grund af deres faglige kunnen
og sikre æstetiske fornemmelse i stand til at vurdere hver
eneste diamants tekniske karakteristika og analysere
nuancerne for at give en i sidste ende subjektiv bedømmelse af, hvilke diamanter der giver bedst balance og
optimalt farvespil og glans (30). Det nye joint venture vil
gøre brug af De Beers' ekspertise til at udvælge de smukkeste diamanter sideløbende med og ud over den mere
objektive graduering efter de traditionelle 4 C'er (31) og
vil udvikle et eksklusivt udvalg af diamantsmykker til
forbrugerne.

(92)

(93)

2.4. LVMH's knowhow og ekspertise inden for udvikling
af luksusmærkevarer og styring af detailnetværk
sikrer, at det nye joint venture får succes som
detailforhandler

I henhold til den indgåede aftale om tekniske ydelser vil
De Beers overføre personale og teknologi fra De Beers til
det nye joint venture [redegørelse for formålet med disse
overførsler]* (32). [Redegørelse for diamantudvælgelsesprocessen, de relevante udvælgelseskriterier og den
måde, hvorpå de udvalgte diamanter vil blive mærket]*.
(96)

De Beers har mærkenavnet og dominerer produktionen
og markedsføringen af rå diamanter. De Beers har imidlertid ingen erfaring med styring af detailsalg af mærkevarer og ingen ekspertise inden for detailforretningsvirksomhed. Det er grunden til, at virksomheden ikke har
overvejet selv at gå ind i detailforhandling af smykker,
men har valgt en partner, som kan bidrage med
knowhow og ekspertise til udviklingen af luksusmærkevarer og styringen af detailnetværk. LVMH er som
verdens førende koncern inden for luksusprodukter den
ideelle partner for udviklingen af De Beers-mærkets
forbrugerpotentiale, fordi LVMH kan bidrage med omfattende erfaring både med udvikling af luksusmærker og
udarbejdelse af eksklusive detailforretningskoncepter (35)

(97)

LVMH har en enestående portefølje af magtfulde kendte
mærker og store navne. Virksomhedens aktiviteter inden
for luksusprodukter omfatter vin og champagne (mærker
som Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot,
Krug, Pommery, Chateau d'Yquem, Hennessy), mode og
lædervarer (mærker som Louis Vuitton, Loewe, Céline,
Berlutti, Kenzo, Givenchy, Christian Lacroix, Fendi,
Pucci), parfume og kosmetik (mærker som Givenchy,
Guerlain, Christian Dior, Kenzo) og ure og smykker
(mærker som TAG Heuer, Ebel, Chaumet, Zenith, Fred
Joallier). I 1999 voksede LVMH's samlede nettosalg med
23 % til 8,5 mia. EUR (36). Inden for cognac og champagne er LVMH verdens førende med en andel på 34 %

[Redegørelse for De Beers-Instituttet og dets fremtidige
forbindelse med Rapids World]* (33).

2.3. De Beers' dominerende stilling på markedet for rå
diamanter og virksomhedens kontrol med sine
sightholders sikrer, at det nye joint venture får
adgang til diamanter af fineste kvalitet
(94)

(95)

Forsyningen af slebne diamanter er det vigtigste operationelle spørgsmål for det nye joint venture, eftersom De
Beers-mærket forudsætter, at Rapids World kan tilbyde
diamanter af højeste kvalitet. Rapids World vil indgå i
[redegørelse for Rapids Worlds forventede arrangementer om levering af slebne diamanter]* (34).
Det bliver formentlig De Beers' sightholders, der skal
levere slebne diamanter til det nye joint venture,
eftersom De Beers er verdens største leverandør af de
dyreste og fineste diamanter. De Beers har enorm
kontrol over fordelingen af rå diamanter via sight-

(29) Fortrolig redegørelse om De Beers i forbindelse med det planlagte
Rapids World-joint venture, Rothschild, juli 2000, s. 32.
(30) Forretningsplan for det planlagte Rapids World-joint venture, 15.
december 2000, resumé 5.
(31) Idem.
32
( ) Forretningsplan for det planlagte Rapids World-joint venture, 15.
december 2000, tillæg 15.3.
(33) Opcit., »De Beers Institute«, 8.1, 8.2.
(34) Fortrolig redegørelse om De Beers i forbindelse med det planlagte
Rapids World-joint venture, Rothschild, juli 2000, s. 61.
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(35) Fælles pressemeddelelse, 16. januar 2001.
(36) LVMH's årsberetning for 1999, s. 8.
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af markedet for cognac og 19 % for champagne (37).
Louis Vuitton er verdens førende luksusvaremærke (38).
Inden for eksklusive parfumer og kosmetik er LVMH den
tredjestørste i verden og nummer et i Europa (39). Inden
for eksklusive ure er LVMH verdens tredjestørste (40).

(98)

(99)

LVMH driver og ejer over 1 000 detailforretninger (41).
Det er LVMH's opfattelse, at kontrol med detaildistributionen er nøglen til succes for luksusmærker, fordi virksomheden derved får mulighed for selv at hente fortjenesten ved detaildistributionen og sikre, at deres mærkevareimage og det forretningsmiljø, hvori dens produkter
sælges, er yderst eksklusivt (42). LVMH har en særskilt
koncern for eksklusive detailforretninger og er verdens
førende inden for eksklusivt detailsalg af luksusvarer (43).
LVMH-netværket omfatter store mode- og lædervarehuses eksklusive modebutikker og forretninger rundt om
i hele verden, luksusvarekæden Duty Free Shoppers
(DFS), parfume- og kosmetikforretningerne Sephora samt
Le Bon Marché, der betragtes som det mest eksklusive
stormagasin i Paris (44). DFS er verdens førende inden for
detailsalg til internationale rejsende (45). I 2000 overtog
LVMH Miami Cruiseline Services, et selskab i USA, som
er verdens førende inden for toldfrie luksusvarer til
krydstogtskibe, og som supplerer DFS' aktiviteter (46).

Det nye joint venture bygger på LVMH's omfattende
erfaring både med udvikling af luksusvaremærker og
eksklusive detailforretningskoncepter. Det bliver en afgørende del af LVMH's portefølje af luksusvarer (47).

2.5. De Beers' og LVMH's stærke position tilsammen
kan gøre det nye joint venture førende inden for
detailsalg af finere diamantsmykker af specielle
mærker

(100) Ifølge De Beers skulle det samlede detailsalg i verden af

diamantsmykker (alle smykker med diamanter) beløbe
sig til ca. 56 mia. USD i 1999, og næsten […]* USD af
dette salg udgjordes af diamantsmykker til en pris af
over 1 000 USD pr. stk. i detailsalg (finere diamantsmykker) (48), [redegørelse for Rapids Worlds produktfokus]* (49). Diamantsmykkeindustrien er stadig stærkt
opdelt, og størsteparten af salget ligger hos små uafhængige juvelerer, som typisk driver en smykkeforretning
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Opcit., s. 7.
Idem.
Idem.
Idem.
Opcit., s. 9.
Opcit., s. 21.
Opcit., s. 6.
Opcit., s. 21.
Opcit., s. 6.
Opcit., s. 4 og 60.
Fælles pressemeddelelse, 16. januar 2001.
Fortrolig redegørelse om De Beers i forbindelse med det planlagte
Rapids World-joint venture, Rothschild, juli 2000, s. 8.
(49) Forretningsplan for det foreslåede Rapids World-joint venture, 15.
december 2000, resumé 3.
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i traditionel forstand (50). Specialforretninger og selvstændige detailforretninger tegner sig for 84 % af det samlede
detailsalg af eksklusive smykker i Frankrig, 86 % i Tyskland, 95 % i Italien, 74 % i Spanien og 63 % i Det
Forenede Kongerige (51). Specialforretninger og selvstændige forretninger er også den vigtigste distributionskanal
for eksklusive smykker i USA med en andel på 86 % (52),
hvorimod det i Japan er stormagasiner, der tegner sig for
størsteparten af detailsalget af eksklusive smykker med
en andel på 83 % (53). Stormagasiner er den næststørste
distributionskanal i Frankrig (12 %), Tyskland (9 %),
Spanien (7 %) og Det Forenede Kongerige (22 %) (54). De
toldfrie forretninger er den tredjevigtigste distributionskanal. De største aktører inden for denne industri er
eksklusive smykkedetailforhandlere såsom Tiffany,
Cartier, Bulgari og Van Cleef & Arpels.

(101) Mærkevarebegrebet inden for detailsalg af diamant-

smykker er endnu ikke særligt udviklet. Eksklusive
mærkevaresmykkers markedssegment anslås til 4,5 mia.
USD i værdi i detailleddet. De førende aktører inden for
finere mærkevaresmykker er Cartier (omsætning i 1998:
1 580 mio. USD), Tiffany (omsætning i 1998: 970 mio.
USD) og Bulgari (omsætning i 1998: 370 mio. USD).
Hvis ure ikke medregnes, er Tiffany verdens førende
(omsætning i 1998: 860 mio. USD), mens Cartier er
nummer to på verdensplan (omsætning i 1998:
500 mio. USD). Tiffany er det førende mærke for
smykker i USA (55). Tiffany tegner sig for 2 % af alle
finere smykker på verdensplan og 19 % af finere mærkevaresmykker. Cartier er det førende smykkemærke i
Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige og det
førende vestlige smykkemærke i Japan (56). Cartier tegner
sig for 1 % af alle finere smykker på verdensplan og
11 % af finere mærkevaresmykker. Cartier og Bulgari er
de førende mærker af eksklusive smykker i Italien og
Spanien (57).

(102) Det planlagte joint venture er baseret på De Beers' styrke

som verdens førende diamantvirksomhed, effektiviseringsgevinster og omkostningsbesparelser i diamantproduktionen, et bredt baseret mærkevaregrundlag og
LVMH's erfaring og støtte inden for international detailhandel, forretningsdrift og markedsføring (58). Det nye
joint venture skal sælge diamantsmykker gennem [redegørelse for mulige typer detailforretninger]*. Det vil
fokusere på finere diamantsmykker. [Nærmere enkeltheder om Rapids World's fokus på eksklusive diamantsmykker]* (59).

(103) [Redegørelse

for

Rapids

World's

forventede

struktur]* (60).
(50) Opcit., s. 4.
(51) Datamonitor, Luxury Goods 1998, Jewellery, s. 66, 68, 69, 73, 75.
Procentsatserne er baseret på værdien.
(52) Opcit., s. 64. Procentsatsen er baseret på værdien.
(53) Opcit., s. 78. Procentsatsen er baseret på værdien.
(54) Opcit., s. 66, 68, 73, 75. Procentsatsen baseret på værdien.
(55) Datamonitor, Luxury Goods 1998, Jewellery, s. 64.
(56) Opcit., s. 66, 69, 76, 79.
(57) Opcit., s. 71, 73.
(58) Forretningsplan for det planlagte Rapids World-joint venture, 15.
december 2000, resumé 2.
(59) Idem.
(60) Opcit., s. 13.
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(104) Fra 2001 til 2002 vil det nye joint venture åbne [et

antal]* forretninger i [nærmere enkeltheder om forretningernes placering]*. Fra 2003 til 2005 skal der åbnes
[et antal]* forretninger, og i 2010 vil der være åbnet [et
antal]* forretninger og oprettet [et antal]* modebutikker
[forskellige]* steder. Den geografiske fordeling af det
[…]* globale netværk vil komme til at omfatte [et antal]*
forretninger i [landenavn]*, [et antal]* forretninger i
[landenavn]*, [et antal]* forretninger i de vigtigste lande
i resten af verden og [et antal andre]* modebutikker (61).

(105) Kombinationen af De Beers' navn og diamantekspertise

på den ene side og LVMH's designmæssige ekspertise,
erfaring med styring af detailsalg af mærkevarer samt
LVMH's verdensomspændende distributionsnet og
knowhow på den anden side vil kunne gøre det nye joint
venture førende inden for detailsalg af finere mærkevaresmykker. Det nye joint ventures forventede nettosalg i
2005 er […]* USD og […]* USD i 2010 (62). På grundlag
af disse prognoser [redegørelse for Rapids Worlds
forventede succes og resultater i forhold til andre detailforhandlere af smykker]* (forventede driftsresultater på
[…]* USD i 2010) (63). På grund af det nye joint ventures
markedsposition vil De Beers-mærket blive slået fast som
et førende mærke inden for finere diamantsmykker.
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Forevermark]*. I realiteten kommer Forevermark til at
repræsentere det femte C: Confidence.
(108) Ved at indføre DTC's »Forevermark« som et [middel til at

identificere udvalgte diamanter hidrørende fra DTC] (*)
tilstræber De Beers at øge efterspørgslen efter diamanter
fra DTC ganske betydeligt. Forevermark skal blive synonymt med konfliktfri og legale diamanter. DTC og virksomhedens »sightholders« vil blive [nærmere enkeltheder
om DTC's og virksomhedens »sightholders'« brug af Forevermark for at vise diamanternes konfliktfri oprindelse]* (64). Resultatet er, at hver enkelt diamants oprindelse bliver vigtigere for forbrugerne, som i stigende
grad vil efterspørge konfliktfri diamanter hidrørende fra
DTC.
(109) Det er hensigten, at De Beers' Forevermark skal blive

virksomhedens egen produktgaranti, som i sig selv vil
gøre DTC-diamanter mere værdifulde for kunderne end
rå diamanter fra det åbne marked og dermed gøre det
muligt at forlange højere priser for DTC's rå diamanter.
De Beers tilstræber at skabe en forbrugerefterspørgsel i
detailleddet efter Forevermark-diamanter og dermed
koncentrere efterspørgslen på diamanter hidrørende fra
DTC. Følgen kan blive, at uafhængige producenter efterhånden beslutter at sælge deres diamanter i endnu større
omfang end hidtil gennem DTC.
(110) De Beers kunne tidligere overbevise uafhængige produ-

2.6. Det nye joint venture vil imidlertid ikke medføre
nogen væsentlig styrkelse af De Beers' eget leverandørsystem i forbindelse med Forevermark-mærket

(106) De Beers har i forbindelse med gennemgangen af sin

forretningsstrategi besluttet at adskille De Beers-navnet,
som udelukkende skal anvendes som mærke af Rapids
World, fra DTC-varemærket, der fremover skal være
forbundet med Forevermark-mærket (A Diamond is
Forever). DTC's nye Forevermark-identitet omftter tre
hovedelementer: selskabets navn, DTC, det verdensberømte slogan »A Diamond is Forever« og et visuelt
mærke (DTC's logo), som kaldes Forevermark.

(107) Det er hensigten, at Forevermark skal blive et [foreslået

anvendelse af Forevermark]* for diamanter, der er
baseret på DTC's etiske regler for diamanter. Forevermark-diamanter er naturlige, ubehandlede, ikke hidrørende fra konfliktområder, i overensstemmelse med den
bedste miljøpraksis og sociale adfærd og opfylder således
alle etiske krav. Forevermark står for diamantens integritet. Det har ikke noget at gøre med diamantens
kvalitet og værdi, som måles med de fire C'er, og således
[redegørelse for det potentielle omfang af brugen af
(61) Opcit., s. 11.
(62) Forretningsplan for det planlagte Rapids World-joint venture, 15.
december 2000, finansielle prognoser og finansielt resumé.
(63) Opcit, regnskabsresumé.

center som Alrosa og BHP om det fornuftige i at afsætte
en del af deres produktion til De Beers på grund af De
Beers' betydning for fastholdelsen af priserne. Fremover
vil De Beers formentlig kunne sikre samme arrangementer på grund af Forevermark-mærkets betydning,
hvis De Beers får held til at slå det fast som synonymt
med konfliktfri diamanter. Den værditilvækst, hvormed
DTC vil kunne bakke sit salg af rå diamanter op, vil for
det første gøre det dyrere for ikke-DTC-producenter at
konkurrere, og for det andet vil DTC kunne fastsætte en
højere pris for sine egne rå diamanter, som igen sætter
DTC i stand til at betale højere priser til de uafhængige
producenter. Derfor vil konkurrenterne formentlig efterhånden beslutte sig for at sælge gennem DTC, fordi det
er blevet mere attraktivt i stedet for at få en lavere pris
for deres produktion på det åbne marked.
(111) Det nye joint venture vil vedtage og gennemføre politi-

kker og praksis for køb af diamanter, som er i overensstemmelse med DTC's etiske regler (65). [Redegørelse af
vilkårene for brugen af Forevermark]*.
(112) Kommissionens undersøgelse har dog ikke bekræftet, at

oprettelsen af det nye joint venture er en nødvendig
forudsætning for etableringen af Forevermark-mærket,
eller at det nye joint venture vil medføre en væsentlig
strukturel ændring på markedet for rå diamanter. Den
strukturelle ændring vil hovedsagelig være forårsaget af
De Beers' egen mærkestrategi.
(64) DTC vil bruge flere penge på sine globale generelle markedsføringskampagner for at øge den samlede forbrugerefterspørgsel efter
diamanter. Virksomheden vil investere ca. 180 mio. USD i forbrugermarkedsføringskampagner i 2001 baseret på det verdensberømte slogan »A Diamond is Forever«. Oversat fra den fælles pressemeddelelse, 16. januar 2001.
65
( ) Aktionæraftale, s. 83.
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(113) [Redegørelse for vilkårene for brugen af »Forevermark«-

mærket] (*). Smykkeindustrien er forholdsvis opdelt (se
betragtning 100). Det nye joint venture er baseret på De
Beers' førende stilling i diamantindustrien, og det er
hensigten, at det skal blive en autoritet inden for detailsalg af diamantsmykker og på samme måde, som De
Beers gør det i diamantindustrien, sætte standarden i
detailleddet (se betragtning 93). [Redegørelse for vilkårene for brugen af Forevermark-mærket]*. Der vil dog
kun blive tale om et meget begrænset bidrag. Det nye
joint venture er endnu ikke operationelt og skal i løbet
af de næste ti år opbygge sin markedsposition som et
mærke for finere diamantsmykker. De Beers har officielt
meddelt, at DTC vil bruge flere penge på sine globale
generelle markedskampagner for at presse den samlede
forbrugerefterspørgsel efter diamanter i vejret, og at DTC
vil investere ca. 180 mio. USD i markedsføringskampagner over for forbrugerne i 2001 med anvendelse af
det verdensberømte slogan A Diamond is Forever (66). I
betragtning af De Beers dominerende stilling inden for rå
diamanter forekommer det meget sandsynligt, at DTC og
selskabets sightholders ville kunne slå Forevermarkmærket fast også uden det planlagte joint venture.
(114) Det kan derfor konkluderes, at det planlagte joint

venture ikke vil resultere i nogen væsentlig styrkelse af
De Beers' i forvejen dominerende stilling på det globale
marked for rå diamanter.
VII. KONKLUSION
(115) Det kan på grundlag af ovenstående konkluderes, at den

foreslåede fusion ikke vil resultere i en styrkelse af en
dominerende stilling, der vil hæmme en effektiv konkurrence på en væsentlig del af fællesmarkedet. Fusionen

(66) Fælles pressemeddelelse, 16. januar 2001.
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kan derfor erklæres forenelig med fællesmarkedet og
EØS-aftalen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i
fusionsforordningen (og artikel 57 i EØS-aftalen) —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Den anmeldte transaktion, hvorved Riverbank Investments
Limited, der kontrolleres af De Beers Group, og Sofidiv UK
Limited, der kontrolleres af LVMH Moët Henessy Louis Vuitton,
opnår fælles kontrol med det nydannede foretagende, Rapids
World Limited, erklæres forenelig med fællesmarkedet og EØSaftalen.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til:
Riverbank (De Beers)
17 Charterhouse Street
London EC1N 6RA
Det Forenede Kongerige,
Sofidiv (LVMH)
15 St George Street
London W1R 9DE
Det Forenede Kongerige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2003/80/RIA
af 27. januar 2003
om strafferetlig beskyttelse af miljøet
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(7)

Rådet har gennemgået dette forslag, men er nået til den
konklusion, at der ikke er det nødvendige flertal for
Rådets vedtagelse af det. Flertallet er af den opfattelse, at
forslaget overskrider de beføjelser, der tillægges Fællesskabet ved traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, og at målene kan nås ved at vedtage en
rammeafgørelse med hjemmel i afsnit VI i traktaten om
Den Europæiske Union. Rådet finder også, at denne
rammeafgørelse, der er baseret på artikel 34 i traktaten
om Den Europæiske Union, er et korrekt instrument til
at forpligte medlemsstaterne til at fastsætte strafferetlige
sanktioner. Det ændrede forslag, som Kommissionen har
forelagt, var ikke af en sådan karakter, at Rådet så sig i
stand til at ændre sin holdning på dette punkt.

(8)

Ikke blot fysiske, men også juridiske personer bør drages
til ansvar for miljøkriminalitet.

(9)

Medlemsstaterne bør fastsætte en vidtrækkende kompetence med hensyn til miljøkriminalitet for at hindre, at
fysiske eller juridiske personer undgår retsforfølgning af
den simple grund, at en overtrædelse ikke er begået på
deres område.

(10)

Den 4. november 1998 vedtog Europarådet en konvention om strafferetlig beskyttelse af miljøet, som der er
taget hensyn til i bestemmelserne i nærværende instrument —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 29, artikel 31, litra e), og artikel 34, stk. 2, litra
b),
under henvisning til initiativ fra Kongeriget Danmark (1),
under henvisning til udtalelser fra Europa-Parlamentet (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

EU er bekymret over miljøkriminalitetens stigende
omfang og over dens virkninger, som stadig oftere overskrider grænserne omkring de stater, hvor den bliver
begået.

(2)

Denne form for kriminalitet er en trussel imod miljøet
og bør derfor mødes med skrappe reaktioner.

(3)

Miljøkriminalitet er et fælles problem for medlemsstaterne, som derfor bør optræde samordnet for at sikre en
strafferetlig beskyttelse af miljøet (3).

(4)

Europa-Kommissionen forelagde i marts 2001 et forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet (4) med hjemmel i artikel
175, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab.

(5)

Rådet har fundet det hensigtsmæssigt at indarbejde en
række substansbestemmelser fra direktivforslaget i denne
rammeafgørelse, især bestemmelserne om, hvilke overtrædelser medlemsstaterne efter national ret skal kvalificere som overtrædelser af straffeloven.

(6)

Europa-Parlamentet afgav udtalelse om det foreslåede
direktiv den 9. april 2002. Europa-Kommissionen forelagde i oktober 2002 et ændret forslag til direktiv i
henhold til artikel 250, stk. 2, i traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab. Rådet anså det ikke for
passende at ændre denne rammeafgørelse på dette
grundlag.

(1) EFT C 39 af 11.2.2000, s. 4.
(2) Udtalelser den 7.7.2000 (EFT C 121 af 24.4.2001, s. 494) og den
9.4.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) Se også bilaget.
(4) EFT C 180 E af 26.6.2001, s. 238.

VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1
Definitioner
I denne rammeafgørelse forstås ved:
a) »ulovlig«: enhver overtrædelse af love, administrative bestemmelser eller afgørelser, der er truffet af kompetente myndigheder, herunder dem, der iværksætter bindende bestemmelser i EF-retten, og som tager sigte på at beskytte miljøet
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b) »vand«: enhver form for grundvand og overfladevand,
herunder vand i søer, floder, oceaner og have

Artikel 4

c) »juridisk person«: enhver enhed, der har denne status i
medfør gældende national ret, dog ikke stater og andre
offentlige enheder, når de udøver deres beføjelser som
offentlig myndighed, samt offentlige internationale organisationer.

Medvirken og anstiftelse
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at medvirken til eller anstiftelse af den i artikel 2
omhandlede adfærd er strafbar.

Artikel 2
Artikel 5
Forsætlige overtrædelser
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at følgende overtrædelser efter national ret kan kvalificeres som overtrædelser af straffeloven:
a) udledning, emission eller tilførsel af et kvantum stoffer eller
af ioniserende stråling i luft, jord eller vand, der forårsager
dødsfald eller alvorlig personskade
b) ulovlig udledning, emission eller tilførsel af et kvantum
stoffer eller af ioniserende stråling i luft, jord eller vand, der
forårsager eller kan forårsage vedvarende eller væsentlig
forringelse heraf eller dødsfald eller alvorlig personskade
eller betydelig skade på fredede monumenter eller andre
fredede genstande samt på planter, dyr eller ejendom
c) ulovlig bortskaffelse, behandling, oplagring, transport,
eksport eller import af affald, herunder farligt affald, der
forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller forårsage betydelig skade på luftens, jordens eller
vandets kvalitet samt på planter eller dyr
d) ulovlig drift af et fabriksanlæg, hvor der udføres en farlig
aktivitet, og som uden for dette fabriksanlæg forårsager eller
kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på
planter eller dyr

Sanktioner
1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger
til at sikre, at den i artikel 2 og 3 omhandlede adfærd kan
straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt
forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning,
herunder, i det mindste i de groveste tilfælde, straf i form af
frihedsberøvelse, som kan medføre udlevering.
2. De sanktioner, der er omtalt i stk. 1, kan ledsages af andre
sanktioner eller foranstaltninger, herunder navnlig at en fysisk
person frakendes retten til at udøve virksomhed, som kræver
offentlig autorisation eller godkendelse, eller retten til at være
stifter af eller direktør for eller medlem af bestyrelsen i et
selskab eller en fond, når det forhold, der førte til domfældelse
af vedkommende, begrunder en åbenlys fare for, at den samme
form for kriminel virksomhed fortsættes.

Artikel 6
Juridiske personers ansvar

e) ulovlig fremstilling, behandling, oplagring, anvendelse, transport, eksport eller import af nukleart materiale eller andre
farlige radioaktive stoffer, der forårsager eller kan forårsage
dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på
luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på planter eller
dyr

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger
til at sikre, at juridiske personer kan kendes ansvarlige for
adfærd som omhandlet i artikel 2 og 3, der på de juridiske
personers vegne begås af en person, der handler enten individuelt eller som medlem af et organ under den juridiske person,
og som har en ledende stilling inden for den juridiske person,
baseret på

f) ulovlig besiddelse, indfangning/-samling, beskadigelse, drab
af eller handel med beskyttede vilde dyr og plantearter eller
dele heraf, i det mindste hvis de er udryddelsestruede som
defineret i national ret

a) beføjelse til at repræsentere den juridiske person, eller

g) ulovlig handel med stoffer, der nedbryder ozonlaget,

b) beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons
vegne, eller
c) beføjelse til at udøve intern kontrol,

når de begås forsætligt.

samt for medvirken til eller anstiftelse af adfærd, der er nævnt i
artikel 2.
Artikel 3
Uagtsom adfærd
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at de overtrædelser, der er nævnt i artikel 2, efter national
ret kan kvalificeres som overtrædelse af straffeloven, når de
begås ved uagtsomhed eller i det mindste grov uagtsomhed.

2. Ud over de i stk. 1 omhandlede tilfælde træffer hver
medlemsstat de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en
juridisk person kan kendes ansvarlig, når utilstrækkeligt tilsyn
eller utilstrækkelig kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede
personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå de i artikel 2 og
3 omtalte handlinger på den juridiske persons vegne.
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Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 udelukker
ikke strafferetlig forfølgelse af fysiske personer, der begår,
anstifter eller medvirker til de i artikel 2 og 3 omhandlede
handlinger.
Artikel 7
Sanktioner over for juridiske personer
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at
sikre, at en juridisk person, der kendes ansvarlig i henhold til
artikel 6, kan pålægges sanktioner, der er effektive, står i et
rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning,
herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder, og som
kan indbefatte andre sanktioner som f.eks.:
a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud
b) midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve industriel eller
kommerciel virksomhed
c) anbringelse under retsligt tilsyn
d) likvidation efter retskendelse
e) pligt til at træffe bestemte foranstaltninger for at undgå
følgevirkningerne af en adfærd som den, der medførte det
strafferetlige ansvar.
Artikel 8
Jurisdiktion
1.
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger
til at fastlægge sin jurisdiktion med hensyn til de i artikel 2 og
3 omhandlede overtrædelser, når lovovertrædelsen er begået:
a) helt eller delvis på dens område, selv hvis virkningerne af
overtrædelsen gør sig gældende et helt andet sted
b) på skibe eller luftfartøjer, der fører den pågældende
medlemsstats flag
c) på vegne af en juridisk person med hjemsted på dens
område
d) af en statsborger i den pågældende medlemsstat, hvis
lovovertrædelsen kan retsforfølges efter straffeloven, dér
hvor den er begået, eller hvis det sted, hvor den er begået,
ikke er omfattet af nogen stedlig jurisdiktion.
2.
Med forbehold af bestemmelserne i artikel 9 kan en
medlemsstat beslutte, at den ikke eller kun i særlige tilfælde
eller på særlige betingelser vil anvende jurisdiktionsbestemmelsen i:
a) stk. 1, litra c)
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hensyn til de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel
2 og 3, når de begås af medlemsstatens egne statsborgere
uden for dens område.
b) En medlemsstat skal, når en af dens statsborgere
formodes i en anden medlemsstat at have begået en
lovovertrædelse, der består i en adfærd som beskrevet i
artikel 2 og 3, og den endnu ikke udleverer den pågældende til den anden medlemsstat udelukkende under
henvisning til vedkommendes nationalitet, forelægge
sagen for sine kompetente myndigheder med henblik på
retsforfølgning, hvis der er anledning dertil. For at muliggøre retsforfølgning skal akter, oplysninger og bevismidler vedrørende lovovertrædelsen oversendes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, i
den europæiske udleveringskonvention. Den begærende
medlemsstat underrettes om retsforfølgningen og om
resultaterne heraf.
2. I denne artikel fortolkes udtrykket en medlemsstats »egne
statsborgere« i overensstemmelse med medlemsstatens eventuelle erklæring i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i den
europæiske udleveringskonvention af 13. december 1957.
Artikel 10
Gennemførelse
1. Medlemsstaterne vedtager de nødvendige foranstaltninger
til at efterkomme denne rammeafgørelse inden den 27. januar
2005.
2. Medlemsstaterne meddeler inden den 27. april 2005
Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de
retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret. Rådet
undersøger inden den 27. januar 2006 på grundlag af disse
oplysninger og en skriftlig rapport fra Kommissionen, i hvilket
omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse.
Artikel 11
Geografisk anvendelsesområde
Denne rammeafgørelse gælder for Gibraltar.
Artikel 12
Ikrafttræden
Denne rammeafgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

b) stk. 1, litra d).
Artikel 9
Udlevering og retsforfølgning
1. a) En medlemsstat, som i henhold til sin lovgivning endnu
ikke udleverer egne statsborgere, skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge sin jurisdiktion med

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2003.
På Rådets vegne
G. PAPANDREOU

Formand
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
Rådet noterer sig, at Østrig agter at efterkomme artikel 2, litra f) og g), for mindre sagers vedkommende og artikel 3 ved
i henhold til den administrative strafferet at fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.
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