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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1267/2003
af 16. juni 2003
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af og
undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, samt med hensyn
til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(3)

I rapporten understregedes det, at sammenligningen af
arbejdsmarkederne landene imellem vil kræve mere
opmærksomhed i ØMU.

(4)

For at kunne udarbejde kvartalsstatistikker for euroområdet bør fristen for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater afkortes til 70 dage.

(5)

Kvartalsvise og årlige undtagelser indrømmet medlemsstaterne, som forhindrer udarbejdelse af de vigtigste nationalregnskabsaggregater for euroområdet og Fællesskabet, bør ophæves.

(6)

Handlingsplanen om statistikkrav i ØMU, som
godkendtes af Rådet (økonomi og finans) den 29.
september 2000, har som et at sine prioriterede områder
indberetning af nationalregnskabets beskæftigelsesdata
opgjort i enheden »udførte arbejdstimer«.

(7)

Udvalget for Det Statistiske Program og Udvalget for
Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik er
blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i
henholdsvis Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (5)
og Rådets afgørelse 91/115/EØF (6) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 285,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om
det europæiske national- og regionalregnskabssystem i
Det Europæiske Fællesskab (4), indeholder en referenceramme for fælles regnskabsstandarder, -definitioner,
-nomenklaturer og -regler, som gør det muligt at udarbejde regnskabsdata, der er sammenlignelige medlemsstaterne imellem, og som dækker Fællesskabets statistiske
behov.
I rapporten fra Det Monetære Udvalg om statistikkrav i
Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), som
godkendtes af Rådet (økonomi og finans) den 18. januar
1999, understregedes det, at en effektiv overvågning og
koordinering af de økonomiske politikker var en vigtig
forudsætning for at kunne sikre, at ØMU og det indre
marked fungerer tilfredsstillende, og at dette kræver et
omfattende statistisk informationssystem, som kan levere
beslutningstagerne de data, der er nødvendige som basis
for deres beslutninger. Rapporten understregede vigtigheden af, at Fællesskabet og specielt de medlemsstater,
der deltager i euroområdet, råder over sådanne oplysninger.

(1) EFT C 203 E af 27.8.2002, s. 258.
(2) EFT C 253 af 22.10.2002, s. 14.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 24.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 18.5.2003 (EUT C 125 E af
27.5.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 13.5.2003
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
(4) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Forordningen er senest ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 359/2002 (EFT L
58 af 28.2.2002, s. 1).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag B til forordning (EF) nr. 2223/96 ændres således:
(5) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
(6) EFT L 59 af 6.3.1991, s. 19.
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1) Teksten efter overskriften: »Fremsendelsesprogram for nationalregnskabsdata« ændres således:
a) Teksten under »Oversigt over tabeller« erstattes af teksten
i bilag I.
b) Teksten til tabel 1 »Vigtigste aggregater — opgjort på
kvartals- og årsbasis« erstattes af teksten i bilag II.

18.7.2003

2) Teksten efter overskriften: »Undtagelsesbestemmelser for de
tabeller, som skal leveres i forbindelse med spørgeskemaet
»ENS-95« fordelt på lande« erstattes af teksten i bilag III.
Artikel 2
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 Luxembourg, den 16. juni 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

G. PAPANDREOU

Formand

Formand
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BILAG I
Ændringer til tabellen »Oversigt over tabeller« i bilag B — Fremsendelsesprogram for nationalregnskabsdata —
til forordning (EF) nr. 2223/96 (ENS 95)
FREMSENDELSESPROGRAM FOR NATIONALREGNSKABSDATA
Oversigt over tabeller
Indsendes første
gang

Frist
t + måned(er)
(dage hvor angivet)

Periode

2002

70 dage

1995-2001

Vigtigste aggregater, på årsbasis

1

2002

70 dage

1995-2001

Vigtigste aggregater, på kvartalsbasis

1

1999

8

1995-1998

Vigtigste aggregater for det offentlige

2

2001

3

1997-2000

Vigtigste aggregater for det offentlige

2'

2000

9

1995-1999

Tabeller fordelt på erhverv

3

2000

9

1995-1999

Eksport og import fordelt på EU-lande/tredjelande

4

2000

9

1995-1999

Husholdningernes endelige konsumudgifter fordelt på formål

5

2000

9

1995-1999

Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner)

6

2000

9

1995-1999

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

7

2000

12

1995-1999

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

8

2000

12

1995-1999

Detaljerede data om skatter og bidrag til sociale ordninger

9

2000

24

1995-1998

Tabeller fordelt på regioner, NUTS II, A17

10

2001

12

1995-2000

Udgifter i offentlig forvaltning og service

11

2001

24

1995-1999

Tabeller fordelt på region, NUTS III, A3

12

2001

24

1995-1999

Husholdningernes konti fordelt på regioner, NUTS II

13

2001

24

1995-1999

Faste aktiver for samlet økonomi fordelt på produkter, Pi 3

14

2002

36

1995-1999

Tilgangstabel i basispriser inklusive omregning til køberpriser,
A60 x P60

15

2002

36

1995-1999

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 x P60

16

2002

36

1995 (*)

Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis

17

2002

36

1995 (*)

Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i
basispriser, P60 x P60, på 5-årsbasis

18

2002

36

1995 (*)

Symmetrisk input-output
P60 x P60, på 5-årsbasis

basispriser,

19

2003

36

2000

Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på erhverv og produkt,
A31 x Pi3, på 5-årsbasis

20

2003

36

2000

Krydsklassificering af produktionskontoen fordelt på erhverv og
sektor, A60 x 5 sektorer (S11, S12, S13, S14, S15), på 5-årsbasis

21

2003

36

2000

Krydsklassificering af faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv og
produkt, A31 x P60, på 5-årsbasis

22

Se tabel

Se tabel

Se tabel

Tilbageskrivninger

23

t: Referenceperiode (år eller kvartal).
(*) Den femårlige tabel for år 2000 skal leveres i 2003.

Indhold

tabel

for

Tabel nr.

importen

i
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BILAG II
Ændringer til tabel 1 — Vigtigste aggregater — opgjort på kvartals- og årsbasis — i bilag B — Fremsendelsesprogram for nationalregnskabsdata — til forordning (EF) nr. 2223/96 (ENS 95)
Tabel 1 — Vigtigste aggregater — opgjort på kvartals- og årsbasis

Kode

Variabler

Opdeling +

Løbende priser

Faste priser

A6

x

x

Værditilvækst og bruttonationalprodukt
B.1g

1. Bruttoværditilvækst i basispriser

D.21-D.31

2. Produktskatter minus produktsubsidier

x

x

P.119

3. FISIM

x

x

B.1*g

4. Bruttonationalprodukt i markedspriser

x

x

Udgifter i forbindelse med bruttonationalproduktet
P.3

5. Konsumudgifter i alt

x

x

P.3

6. a) Husholdningernes dl konsumudgifter (indenlandsk begreb)

x

x

P.3

6. b) Husholdningernes dl konsumudgifter (nationalt begreb)

x

x

P.3

7. NPISH'ers dl konsumudgifter

x

x

P.3

8. Konsumudgifter i offentlig forvaltning og service

x

x

P.31

a) Individuelle konsumudgifter

x

x

P.32

b) Kollektive konsumudgifter

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P.4
P.41
P.5

9. Husholdningernes faktiske konsum
a) Faktisk individuelt konsum
10. Bruttoinvesteringer

P.51

a) Faste bruttoinvesteringer

Pi 6

P.52

b) Lagerændringer

x

x

P.53

c) Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

x

x

P.6

11. Eksport af varer (fob) og tjenester

x

x

P.7

12. Import af varer (fob) og tjenester

x

x

Indkomst, opsparing og fordringserhvervelse, netto
B.5

13. Primær indkomst

x

x

B.5*g

14. Bruttonationalindkomst i markedspriser

x

(x)

K.1

15. Forbrug af fast realkapital

x

x

B.5*n

16. Nettonationalindkomst i markedspriser

x

x

D.5, D.6, D.7

17. Løbende overførsler, netto, fra udlandet

x

B.6n

18. Disponibel indkomst, netto

x

B.8n

19. Opsparing, netto

x

D.9

20. Kapitaloverførsler, netto, fra udlandet

x

B.9

21. Fordringserhvervelse, netto

x

(x)
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Kode

Variabler

L 180/5
Opdeling +

Løbende priser

Befolkning, beskæftigelse, aflønning af ansatte
22. Befolkning- og beskæftigelsesdata
a) Samlet befolkning (1 000)
b) Arbejdsløse (1 000)
c) Beskæftigelse i residente produktionsenheder (tusinde personer
beskæftiget og tusinde udførte arbejdstimer) og beskæftigelse af
residente (tusinde personer)
selvstændige
ansatte
D.1
D.11

23. Aflønning af ansatte: residente, produktionsenheder og resident
ansatte
a) Bruttolønninger

+ For den samlede økonomi, medmindre andet er angivet.
(**) A6 kun i forbindelse med selvstændige og ansatte i residente produktionsenheder.
(x) Reale værdier.

A6 (**)
A6 (**)
A6 (**)

x

A6 (**)

x

Faste priser
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BILAG III
Ændringer til tabellerne efter land i bilag B — Undtagelsesbestemmelser for de tabeller, som skal leveres i
forbindelse med spørgeskemaet »ENS-95«, fordelt på lande — til forordning (EF) nr. 2223/96 (ENS 95)
UNDTAGELSESBESTEMMELSER FOR DE TABELLER, SOM SKAL LEVERES I FORBINDELSE MED SPØRGESKEMAET »ENS-95«, FORDELT PÅ LANDE

1.

ØSTRIG

1.1.

Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

Tabel

Undtagelser

Indtil

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Frist: t + 9 måneder

1999

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19881994

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Frist: t + 12 måneder

1999

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19881994

2005

5

Husholdningernes endelige konsumudgifter
fordelt på formål

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19881994

2005

11

Udgifter i offentlig forvaltning og service

Tilbageregning:
data for årene 1990-1994 genberegnes ikke

2005

12

Tabeller fordelt på region, NUTS III, A3

Første dataindberetning 2002

2002

13

Husholdningernes konti fordelt på regioner,
NUTS II

Første dataindberetning 2005

2005

15

Tilgangstabel i basispriser inklusive omregning til køberpriser, A60 × P60

Første dataindberetning 2003 og kun på 2
årsbasis

2003

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 × P60

Første dataindberetning 2003 og kun på 2
årsbasis

2003

17

Symmetrisk input-output tabel i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2003

2003

18

Symmetrisk input-output tabel for den
indenlandske produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2003

2003

19

Symmetrisk input-output tabel for importen
i basispriser, P60 × P60, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2003

2003
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Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

1

Vigtigste
aggregater
årsbasis og kvartalsbasis

3

Tabeller fordelt på erhverv

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

8

Indtil

Første
2005

dataindberetning

2005

Forbrug af fast realkapital
fordelt på erhverv eller
sektor

Første
2002

dataindberetning

2002

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Opdeling at selskaber efter
ejer

Første
2005

dataindberetning

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Opdeling at private husholdninger efter grupper

Første
2005

dataindberetning

2005

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 × P60

Forbrug af fast realkapital
fordelt på erhverv

Første
2003

dataindberetning

2003

18

Symmetrisk
input-output
tabel for den indenlandske
produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

DANMARK

2.1.

Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

på

Undtagelser

Beskæftigelsesdata
vedrørende udførte arbejdstimer

2.

2.2.

L 180/7

Tabel

Undtagelser

Indtil

6

Finansielle konti efter sektor (transaktioner)

Frist: t + 13 måneder

2005

7

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

Frist: t + 13 måneder

2005

20

Krydsklassificering af faste aktiver efter
erhverv og produkt, A31 × Pi3, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005

Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

3

Tabeller efter erhverv

Lønninger efter erhverv

3

Tabeller efter erhverv

Realkapitalforbrug
erhverv

3

Tabeller efter erhverv

Undtagelser

Indtil

Indberettes ikke

2005

efter

Frist: t + 36 måneder

2005

Faste
bruttoinvesteringer
efter erhverv

Frist: t + 36 måneder

2005
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Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer
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Undtagelser

Indtil

3

Tabeller efter erhverv

Lagerændringer efter erhverv

Frist: t + 36 måneder

2005

3

Tabeller efter erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande
efter erhverv

Frist: t + 36 måneder

2005

3

Tabeller efter erhverv

Selvstændige efter erhverv

Frist: t + 36 måneder

2005

3

Tabeller efter erhverv

Ansatte efter erhverv

Frist: t + 36 måneder

2005

3

Tabeller efter erhverv

Udførte arbejdstimer efter
erhverv

Frist: t + 36 måneder

2005

3

Tabeller efter erhverv

Aflønning af ansatte efter
erhverv

Frist: t + 36 måneder

2005

9

Detaljerede data om skatter
og
bidrag
til
sociale
ordninger

Omsætningsafgifter (Importerede produkter)
Omsætningsafgifter (Indenlandske produkter)

Begge variabler under et

2005

9

Detaljerede data om skatter
og
bidrag
til
sociale
ordninger

Forbrugsskatter (Importerede
produkter)
Forbrugsskatter
(Indenlandske produkter)

Begge variabler under et

2005

9

Detaljerede data om skatter
og
bidrag
til
sociale
ordninger

Skatter af specifikke tjenester
(Importerede produkter)
Skatter af specifikke tjenester
(Indenlandske produkter)

Begge variabler under et

2005

17

Symmetrisk
input-output
tabel
i
basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Realkapitalforbrug;
Overskud af produktion, netto

Begge variabler under et —
P60

2005

18

Symmetrisk
input-output
tabel for den indenlandske
produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

19

Symmetrisk
input-output
tabel for importen i basispriser, P60 × P60, på 5årsbasis

21

Krydsklassificering
af
produktionskontoen
efter
erhverv og sektor, A60 × 5
sektorer (S11, S12, S13,
S14, S15), på 5-årsbasis

18.7.2003
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DA

Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

17

Symmetrisk
input-output
tabel
i
basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

18

Symmetrisk
input-output
tabel for den indenlandske
produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

19

Symmetrisk
input-output
tabel for importen i basispriser, P60 × P60, på 5årsbasis

17

Symmetrisk
input-output
tabel
i
basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

18

Symmetrisk
input-output
tabel for den indenlandske
produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

19

Symmetrisk
input-output
tabel for importen i basispriser, P60 × P60, på 5årsbasis

21

Krydsklassificering
af
produktionskontoen
efter
erhverv og sektor, A60 × 5
sektorer (S11, S12, S13,
S14, S15), på 5-årsbasis

3.

TYSKLAND

3.1.

Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

L 180/9

Undtagelser

Indtil

Faste investeringer

Kun P31

2005

Fast realkapital

Indberettes ikke

2005

Private husholdninger
NPISH

Begge sektorer under et

2005

Tabel

Undtagelser

Indtil

3

Tabeller fordelt på erhverv

t + 9 måneder kun A17, A31 kun med en
tidsfrist på t + 21 måneder

2005

5

Husholdningernes endelige konsumudgifter
fordelt på formål

Delvis kun 1-cifrede positioner

2005

9

Detaljerede data om skatter og bidrag til
sociale ordninger

Ingen bogstaver i slutningen at koden

2005

10

Tabeller fordelt på regioner, NUTS II, A17

Kun NUTS I og A6

2005

12

Tabeller fordelt på region, NUTS III, A3

Frist: t + 30 måneder, kun på 2-årsbasis

2005

13

Husholdningernes konti fordelt på regioner,
NUTS II

Frist: t + 30 måneder, kun NUTS I

2005
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Tabel
nr.

3.2.

Tabel

18.7.2003

Undtagelser

Indtil

15

Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning
til køberpriser, A60 × P60

Kun på 2-årsbasis

2005

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 × P60

Kun på 2-årsbasis

2005

Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

Undtagelser

Indtil

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande
fordelt på erhverv; lagerændringer fordelt på erhverv

Begge variabler samlet, ikke
efter erhverv

2005

6

Finansielle konti fordelt på
sektorer (transaktioner)

Sektoren offentlig forvaltning og service

S.1311/S.1312 og S.1313
kun samlet

2005

7

Statuskonti for finansielle
aktiver og passiver

10

Tabeller fordelt på regioner,
NUTS-II, A17

Faste bruttoinvesteringer

Frist: t + 30 måneder

2005

4.

GRÆKENLAND

4.1.

Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

Tabel

Undtagelser

Indtil

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Frist: t + 9 måneder

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19881994

2005

5

Husholdningernes endelige konsumudgifter
fordelt på formål

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19881994

2005

6

Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner)

Første dataindberetning:
(p.m.)

2005

6

Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner)

Frist:
(p.m.)

2005

7

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

Første dataindberetning 2005

2005
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Tabel
nr.

4.2.

Tabel

Undtagelser

Indtil

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19881994

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Tilbageregning:
data for årene 1980-1989 genberegnes ikke

2005

11

Udgifter i offentlig forvaltning og service

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19881994

2005

20

Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på
erhverv og produkt, A31 × Pi3, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005

Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne
Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

Undtagelser

Indtil

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Første
2005

dataindberetning

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Udførte arbejdstimer fordelt
på erhverv

Første
2005

dataindberetning

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Opdeling at selskaber efter
ejer

Første
2005

dataindberetning

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Opdeling at private husholdninger efter grupper

Første
2005

dataindberetning

2005

5.

SPANIEN

5.1.

Undtagelser for tabeller
Tabel
nr.

11

5.2.

L 180/11

Tabel

Undtagelser

Udgifter i offentlig forvaltning og service

Indtil

Frist: t + 21 måneder

2005

Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne
Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

1

Vigtigste aggregater på kvartalsbasis

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Første
2005

dataindberetning

2005

1

Vigtigste
årsbasis

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Første
2005

dataindberetning

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Forbrug af fast realkapital
fordelt på erhverv

Første
2005

dataindberetning

2005

aggregater

på

Undtagelser

Indtil
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Tabel
nr.

Tabel

18.7.2003

Variabler/sektorer

Undtagelser

Indtil

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande
fordelt på erhverv

Første
2005

dataindberetning

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Udførte arbejdstimer fordelt
på erhverv

Første
2005

dataindberetning

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Første
2005

dataindberetning

2005

9

Detaljerede data om skatter
og
bidrag
til
sociale
ordninger

Opdeling
af
løbende
indkomst- og formueskatter
mv., skatter på import
eksklusive moms og andre
produktionskatter for delsektorer for offentlig forvaltning
og service på delstatsniveau
(S1312)
og
kommunal
forvaltning
og
service
(S1313)

Frist: t + 21 måneder

2005

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 × P60

Forbrug af fast realkapital
fordelt på erhverv (A60)

Første
2005

dataindberetning

2005

17

Symmetrisk
input-output
tabel
i
basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Forbrug af fast realkapital

Første
2005

dataindberetning

2005

18

Symmetrisk
input-output
tabel for den indenlandske
produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

19

Symmetrisk
input-output
tabel for importen i basispriser, P60 × P60, på 5årsbasis

17

Symmetrisk
input-output
tabel
i
basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Beholdninger at faste aktiver
(P60)

Første
2005

dataindberetning

2005

18

Symmetrisk
input-output
tabel for den indenlandske
produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

19

Symmetrisk
input-output
tabel for importen i basispriser, P60 × P60, på 5årsbasis
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6.

FRANKRIG

6.1.

Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

6.2.

Tabel

L 180/13

Undtagelser

Indtil

10

Tabeller fordelt på regioner, NUTS II, A17

Frist: t + 36 måneder

2005

12

Tabeller fordelt på region, NUTS III, A3

Frist: t + 36 måneder

2005

13

Husholdningernes konti fordelt på regioner,
NUTS II

Frist: t + 42 måneder

2005

Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

Tabel

3

Tabeller fordelt på erhverv

10

Tabeller fordelt på regioner,
NUTS II, A17

12

Tabeller fordelt på region,
NUTS III, A3

15

Tilgangstabel i basispriser
inklusive omregning til
køberpriser, A60 × P60

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 × P60

20

Krydsklassificering af faste
aktiver fordelt på erhverv og
produkt, A31 × Pi3, på 5årsbasis

21

Krydsklassificering
af
produktionskontoen fordelt
på erhverv og sektor,
A60 × 5 sektorer (S11, S12,
S13, S14, S15), på 5årsbasis

22

Krydsklassificering af faste
bruttoinvesteringer fordelt
på erhverv og produkt,
A31 × P60, på 5-årsbasis

Variabler/sektorer

Alle variabler

Undtagelser

Opdeling
beregnes
brancher

i
for

brancher
homogene

Indtil

2005
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7.

IRLAND

7.1.

Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

Tabel

18.7.2003

Undtagelser

Indtil

1

Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis

Første dataindberetning: t + 90 dage 2004

2004

1

Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis

Første dataindberetning: t + 70 dage 2008

2008

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19851994

2005

2'

Vigtigste aggregater for det offentlige

Indberetning å t + 3

2002

3

Tabeller fordelt på erhverv

Første dataindberetning 2005

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
data for årene 1970-1994 genberegnes ikke

2005

5

Husholdningernes endelige konsumudgifter
fordelt på formål

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19851994

2005

6

Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner)

Første dataindberetning 2005

2005

7

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

Første dataindberetning 2005

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Første dataindberetning 2005

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Tilbageregning:
data for årene 1990-1994 genberegnes ikke

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Tilbageregning:
data for årene 1980-1989 genberegnes ikke

2005

15

Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning
til køberpriser, A60 × P60

Første dataindberetning 2005

2005

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 × P60

Første dataindberetning 2005

2005

17

Symmetrisk input-output tabel i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005

18

Symmetrisk input-output tabel for den
indenlandske produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005
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Tabel
nr.

7.2.

Tabel

L 180/15

Undtagelser

Indtil

19

Symmetrisk input-output tabel for importen
i basispriser, P60 × P60, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005

20

Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på
erhverv og produkt, A31 × Pi3, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005

21

Krydsklassificering af produktionskontoen
fordelt på erhverv og sektor, A60 × 5
sektorer (S11, S12, S13, S14, S15), på 5årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005

22

Krydsklassificering af faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv og produkt,
A31 × P60, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005

Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

1

Vigtigste
aggregater
årsbasis og kvartalsbasis

2

Vigtigste aggregater for det
offentlige

8.

ITALIEN

8.1.

Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

på

NPISH'ers endelige
sumudgifter

Undtagelser

kon-

P52 + P53 + K2

Tabel

Indtil

Indberettes ikke

2005

Indberettes ikke

2003

Undtagelser

Indtil

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
data for årene 1970-1994 indberettes ikke

2005

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
data for årene 1980-1994 indberettes i
december 2001

2001

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Frist: t + 9 måneder

2005

20

Krydsklassificering af faste aktiver fordelt på
erhverv og produkt, A31 × Pi3, på 5-årsbasis

Beregnes ikke

2005

22

Krydsklassificering af faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv og produkt, A3 ×
P60, på 5-årsbasis

Første dataindberetning 2005

2005
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8.2.

18.7.2003

Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

1

Vigtigste
aggregater
på
årsbasis og på kvartalsbasis

Beskæftigelsesdata
vedrørende udførte arbejdstimer

Første indberetning 2004

2004

3

Tabeller fordelt på erhverv

Forbrug af fast realkapital
fordelt på erhverv

Opdeling A17, første indberetning 2002

2002

3

Tabeller fordelt på erhverv

Forbrug af fast realkapital
fordelt på erhverv

Opdeling A31, første indberetning 2005

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande
fordelt på erhverv

Sammen
dringer

med

lageræn-

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande
fordelt på erhverv

Sammen
dringer

med

lageræn-

2005

9.

LUXEMBOURG

9.1.

Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

Tabel

Undtagelser

Indtil

Undtagelser

Indtil

1

Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis

Første dataindberetning: t + 90 dage 2003

2003

1

Vigtigste aggregater på årsbasis og kvartalsbasis

Første dataindberetning: t + 70 dage 2010

2010

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19901994

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19801994

2005

6

Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner)

Første dataindberetning 2005

2005

7

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

Første dataindberetning 2005

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Tilbageregning:
data for årene 1990-1994 genberegnes ikke

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Tilbageregning:
data for årene 1980-1989 genberegnes ikke

2005

10

Tabeller fordelt på regioner, NUTS II, A17

Beregnes ikke

2005
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Tabel
nr.

9.2.

Tabel

Undtagelser

Indtil

11

Udgifter i offentlig forvaltning og service

Tilbageregning:
data for årene 1990-1994 genberegnes ikke

2005

12

Tabeller fordelt på region, NUTS III, A3

Beregnes ikke

2005

13

Husholdningernes konti fordelt på regioner,
NUTS II

Beregnes ikke

2005

Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

10.

L 180/17

Tabel

Variabler/sektorer

Undtagelser

Indtil

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Frist: t + 36 måneder

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Første
2005

dataindberetning

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

S11, S12, S14+45, S211,
S212

Første
2005

dataindberetning

2005

20

Krydsklassificering af faste
aktiver fordelt på erhverv og
produkt, A31 × Pi3, på 5årsbasis

Tabel med historiske kostpriser

Første
2005

dataindberetning

2005

NEDERLANDENE

10.1. Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

Tabel

Undtagelser

Indtil

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
data for årene 1986-1994 indberettes i juli
2001

2001

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
data for årene 1970-1985 indberettes i
december 2001

2001

2'

Vigtigste aggregater for det offentlige

Indberetning å t + 3

2003

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
data for årene 1986-1994 indberettes i juli
2001

2001

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
data for årene 1970-1985 indberettes i
december 2001

2001
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Tabel
nr.

18.7.2003

Tabel

Undtagelser

Indtil

5

Husholdningernes endelige konsumudgifter
fordelt på formål

Tilbageregning:
data for årene 1986-1994 indberettes i juli
2001

2001

5

Husholdningernes endelige konsumudgifter
fordelt på formål

Tilbageregning:
data for årene 1980-1985 indberettes i
december 2001

2001

7

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

Frist: t + 19 måneder

2003

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Tilbageregning:
data for årene 1986-1994 indberettes i juli
2001
data for årene 1980-1985 indberettes i
december 2001

2001

10

Tabeller fordelt på regioner, NUTS II, A17

Frist: t + 30 måneder

2005

13

Husholdningernes konti fordelt på regioner,
NUTS II

Frist: t + 36 måneder

2005

10.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

11.

Tabel

Variabler/sektorer

Undtagelser

Indtil

10

Tabeller fordelt på regioner,
NUTS II, A17

Faste brutto investeringer
fordelt på regioner

Beregnes ikke

2005

10

Tabeller fordelt på regioner,
NUTS II, A17

Samlet beskæftigelse fordelt
på regioner

Beregnes ikke

2005

12

Tabeller fordelt på regioner,
NUTS III, A3

Undtagelser

Indtil

PORTUGAL

11.1. Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

Tabel

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19771994, indberettes i december 2000

2005/
2000

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19771994

2005
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Tabel
nr.

Tabel

L 180/19

Undtagelser

Indtil

5

Husholdningernes endelige konsumudgifter
fordelt på formål

Frist: t + 12 måneder

2005

5

Husholdningernes endelige konsumudgifter
fordelt på formål

Tilbageregning:
beregnes ikke

2005

6

Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner)

Frist: t + 12 måneder

2005

7

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

Frist: t + 12 måneder

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Tilbageregning:
data for årene 1990-1994 indberettes i
december 1999

1999

11

Udgifter i offentlig forvaltning og service

Tilbageregning:
beregnes ikke

2005

11.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

1

12.

Tabel

Variabler/sektorer

Vigtigste
aggregater
årsbasis og kvartalsbasis

på

Beskæftigelsesdata
vedrørende udførte arbejdstimer

Undtagelser

Første indberetning i 2007

Indtil

2007

FINLAND

12.1. Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

Tabel

Undtagelser

Indtil

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19751994

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19751994

2005
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18.7.2003

12.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

13.

Tabel

Variabler/sektorer

Undtagelser

Indtil

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Beregnes ikke

2005

15

Tilgangstabel i basispriser
inklusive omregning til
køberpriser, A60 × P60

Alle

Opdeling A31 og P31 kun i
løbende priser

2005

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 × P60

Alle

17

Symmetrisk
input-output
tabel
i
basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Alle

18

Symmetrisk
input-output
tabel for den indenlandske
produktion i basispriser,
P60 × P60, på 5-årsbasis

Alle

19

Symmetrisk
input-output
tabel for importen i basispriser, P60 × P60, på 5årsbasis

Alle

21

Krydsklassificering
af
produktionskontoen fordelt
på erhverv og sektor,
A60 × 5 sektorer (S11, S12,
S13, S14, S15), på 5årsbasis

Alle

Opdeling A31

2005

Undtagelser

Indtil

SVERIGE

13.1. Undtagelser for tabeller

Tabel
nr.

Tabel

2

Vigtigste aggregater for det offentlige

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19801994

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Frist: t + 12 måneder

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Tilbageregning:
genberegning af data kun for årene 19801994

2005

6

Finansielle konti fordelt på sektorer (transaktioner)

Frist: t + 12 måneder

2005

7

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

Frist: t + 12 måneder

2005

11

Udgifter i offentlig forvaltning og service

Frist: t + 16 måneder

2005
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Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 180/21

13.2. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

14.

Tabel

Variabler/sektorer

2

Vigtigste aggregater for det
offentlige

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Første
2005

2

Vigtigste aggregater for det
offentlige

Opdeling af de offentlige
konsumudgifter i individuelle og kollektive

Frist: t + 16 måneder

2005

2

Vigtigste aggregater for det
offentlige

Husholdningernes
konsum

Frist: t + 16 måneder

2005

2

Vigtigste aggregater for det
offentlige

Faktisk individuelt konsum

Frist: t + 16 måneder

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Første
2005

2005

3

Tabeller fordelt på erhverv

Opdeling A31

Frist: t + 12 måneder

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Første
2005

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Opdeling af de offentlige
konsumudgifter i individuelle og kollektive

Frist: t + 16 måneder

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Husholdningernes
konsum

Frist: t + 16 måneder

2005

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Faktisk individuelt konsum

Frist: t + 16 måneder

2005

faktiske

faktiske

Undtagelser

dataindberetning

dataindberetning

dataindberetning

Indtil

2005

DET FORENEDE KONGERIGE

14.1. Undtagelser for enkelte variabler/sektorer i tabellerne

Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

Undtagelser

Indtil

3

Tabeller fordelt på erhverv

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

Eksklusive MFI'ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel

2005

4

Eksport og import fordelt på
EU-lande/tredjelande

Eksport og import fordelt på
EU-lande/tredjelande

Eksklusive MFI'ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel

2005
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Tabel
nr.

Tabel

Variabler/sektorer

18.7.2003

Undtagelser

Indtil

6

Finansielle konti fordelt på
sektorer (transaktioner)

Monetært guld og SDR

Inklusive MFI'ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel

2005

6

Finansielle konti fordelt på
sektorer (transaktioner)

Finansielle hjælpeenheder

Medregnes i ikke-finansielle
selskaber

2002

7

Statuskonti for finansielle
aktiver og passiver

Monetært guld og SDR

Inklusive MFI'ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel

2005

7

Statuskonti for finansielle
aktiver og passiver

Finansielle hjælpeenheder

Medregnes i ikke-finansielle
selskaber

2002

8

Ikke-finansielle konti fordelt
på sektorer

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande og
eksport og import at varer
og tjenesteydelser

Eksklusive MFI'ers transaktioner i guld som værdiopbevaringsmiddel

2005

10

Tabeller fordelt på regioner,
NUTS II, A17

BNP

For NUTS II
kun A17

2001
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1268/2003
af 15. juli 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 1601/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Rusland,
Thailand og Tyrkiet og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold
B. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TILSAGNET

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

Tilsagnet fra Has Celik gælder kun for de typer af den
pågældende vare, der er opført i et bilag til tilsagnet. For
at drage fordel af toldfritagelsen skal Has Celik udstede
en handelsfaktura, som ledsager varer solgt i henhold til
et tilsagn (»handelsfaktura«) som omhandlet i artikel
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 230/2001. Handelsfakturaen skal opfylde kravene i bilaget til samme forordning.
Det er også fastsat, at eksport til Fællesskabet af andre
varetyper, som ikke er opført i det pågældende bilag, er
omfattet af antidumpingtold. Has Celik er desuden gået
ind på ikke at sælge typerne af den pågældende vare, på
et vejet gennemsnitligt halvårligt grundlag, til under en
minimumspris ved import, der også er angivet for hvert
enkelt varetype i et bilag til tilsagnet.

(5)

Efter et kontrolbesøg på stedet blev det fastslået, at Has
Celik havde begået to former for misligholdelse af ovennævnte forpligtelser. For det første havde selskabet solgt
andre varetyper end dem, der er omfattet af tilsagnet, og
anvendt en handelsfaktura og således givet importørerne
mulighed for at undgå at betale told. For det andet blev
det fastslået, at selskabet havde solgt visse varetyper, der
er omfattet af tilsagnet, på et vejet gennemsnitligt halvårligt grundlag, til priser under den relevante minimumspris ved import. Kommissionens forordning (EF) nr.
1274/2003 (5) indeholder nærmere oplysninger om arten
af de konstaterede misligholdelser.

(6)

Kommissionen har trukket godtagelsen af tilsagnet
tilbage ved hjælp af ovennævnte forordning, og der bør
derfor straks indføres en endelig antidumpingtold på
import af den pågældende vare fremstillet af Has Celik.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), særlig
artikel 8,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter
høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURE

(1)

Den 5. maj 2000 indledte Kommissionen en antidumpingprocedure (2) vedrørende importen af tovværk og
kabler af jern og stål, i det følgende benævnt »den pågældende vare«, med oprindelse i bl.a. Tyrkiet.

(2)

Proceduren resulterede i, at der indførtes en antidumpingtold ved forordning (EF) nr. 1601/2001 (3) af 2.
august 2001 med henblik på at fjerne de skadelige virkninger af dumpingen.

(3)

Der indførtes midlertidige foranstaltninger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 230/2001 (4). Sideløbende
hermed godtog Kommissionen bl.a. et tilsagn fra den
tyrkiske eksporterende producent Has Celik ve Halat San
Tic AS, i det følgende benævnt »Has Celik«, som
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 230/
2001. Importen af varer fremstillet og direkte eksporteret af Has Celik blev fritaget for antidumpingtolden i
artikel 2, stk. 2, i samme forordning.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1).
(2) EFT C 127 af 5.5.2000, s. 12.
(3) EFT L 211 af 4.8.2001, s. 1. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2288/2002 (EFT L 348 af 21.12.2002, s. 52).
(4) EFT L 34 af 3.2.2001, s. 4. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2303/2002 (EFT L 348 af 21.12.2002, s. 80).

C. ÆNDRING AF FORORDNING (EF) Nr. 1601/2001

(7)

På baggrund af ovenstående og i henhold til artikel
8, stk. 9, i forordning (EF) nr. 384/96 bør artikel 2, stk.
1, i forordning (EF) nr. 1601/2001 ændres i overensstemmelse dermed, og varer, der er fremstillet af Has
Celik, vil være omfattet af antidumpingtoldsatsen for
selskabet som anført i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF)
nr. 1601/2001 (17,8 %) —

(5) Se side 34 i denne EUT.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Skemaet i artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1601/2001 erstattes med følgende skema:
Land

Selskab

Taric-tillægskode

»Den Tjekkiske Republik

ŽDB a.s.
Bezručova 300, 73593 Bohumín
Den Tjekkiske Republik

A216

Rusland

Open Joint Stock Company Cherepovetsky
Staleprokanty Zavod
Russia, 162600 Cherepovets
Vologda Region, ul. 50-letia Oktiabria, 1/33

A217

Thailand

Usha Siam Steel Ind. Public Company Limited
888/116 Mahatun Plaza Building
Ploenchit Road, Bangkok 10330
Thailand

A218«

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 15. juli 2003.
På Rådets vegne
G. TREMONTI

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1269/2003
af 17. juli 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 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 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.

L 180/26

Den Europæiske Unions Tidende

DA

18.7.2003

BILAG
til Kommissionens forordning af 17. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

052
096
999

48,9
56,8
52,8

0707 00 05

052
999

55,8
55,8

0709 90 70

052
999

81,9
81,9

0805 50 10

388
524
528
999

51,8
59,5
63,2
58,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

064
388
400
508
512
524
528
720
800
804
999

113,5
76,7
101,4
82,7
66,3
28,7
70,2
124,2
189,7
104,0
95,7

0808 20 50

388
512
528
800
999

84,9
92,9
69,0
169,8
104,2

0809 10 00

052
064
066
094
999

191,6
118,3
118,0
127,0
138,7

0809 20 95

052
061
400
404
999

290,4
279,8
252,0
251,9
268,5

0809 40 05

060
064
624
999

99,4
120,7
138,3
119,5

(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«.

18.7.2003

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/27

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1270/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

markedet. Der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som ikke kan anses for repræsentative for markedets faktiske udvikling.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(5)

For at opnå sammenlignelige oplysninger
melasse af standardkvalitet skal priserne alt
teten af den tilbudte melasse forhøjes eller
det omfang, der følger af anvendelsen af
forordning (EØF) nr. 785/68.

(6)

Undtagelsesvis kan en repræsentativ pris i et begrænset
tidsrum opretholdes på uændret niveau, når den tilbudspris, der har tjent som grundlag for den foregående
konstatering af den repræsentative pris, ikke er kommet
til Kommissionens kendskab, og de foreliggende tilbudspriser, som ikke synes at være tilstrækkeligt repræsentative for markedets faktiske tendens, ville føre til pludselige og væsentlige ændringer i den repræsentative pris.

(7)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen
for det pågældende produkt og den repræsentative pris,
bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i
artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne
told.

(8)

Anvendelse af disse bestemmelser giver anledning til at
fastsætte de repræsentative priser og tillægsimporttolden
for de pågældende produkter som anført i bilaget til
nærværende forordning.

(9)

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af melasse inden for sektoren for sukker og om ændring
af forordning (EØF) nr. 785/68 (3), ændret ved forordning (EF)
nr. 79/2003 (4), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 1422/95 fastsættes, at cif-prisen ved
import af melasse, i det følgende benævnt »den repræsentative pris«, fastsættes i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (5). Denne
pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i
artikel 1 i nævnte forordning.

(2)

Den repræsentative pris for melasse beregnes for et EFgrænseovergangssted, som er Amsterdam. Denne pris
skal beregnes på grundlag af de gunstigste købsmuligheder på verdensmarkedet, som konstateres på grundlag
af noteringer eller priser på dette marked, der er justeret
under hensyntagen til eventuelle kvalitetsforskelle i
forhold til standardkvaliteten. Standardkvaliteten for
melasse blev defineret ved forordning (EØF) nr. 785/68.
Ved konstateringen af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet skal der tages hensyn til samtlige oplysninger om tilbud på verdensmarkedet, om konstaterede
priser på vigtige markeder i tredjelande samt om købekontrakter indgået i den internationale samhandel, som
Kommissionen har fået kendskab til enten gennem
medlemsstaterne eller på eget initiativ. Ved denne
konstatering kan et gennemsnit af flere priser lægges til
grund i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/
68 på betingelse af, at dette gennemsnit kan anses som
repræsentativt for markedets faktiske tendens.

(3)

Der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

178 af 30.6.2001, s. 1.
104 af 20.4.2002, s. 26.
141 af 24.6.1995, s. 12.
13 af 18.1.2003, s. 4.
145 af 27.6.1968, s. 12.

vedrørende
efter kvalinedsættes i
artikel 6 i

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i
artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter
fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

BILAG
til Kommissionens forordning af 17. juli 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af
tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker
(EUR)

Repræsentativ pris pr. 100 kg
netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import
som følge af suspension, jf. artikel
5 i forordning (EF) nr. 1422/95, pr.
100 kg netto af det pågældende
produkt (2)

1703 10 00 (1)

7,00

0,03

—

1703 90 00 (1)

9,20

—

0

KN-kode

(1) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.
(2) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse
produkter.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1271/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan
ændres i mellemtiden.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr.
1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller
særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at
differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt
i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten
fra de vestbalkanske lande siden begyndelsen af 2001 og
eksporten af sukker fra EU til disse lande synes at have
en udpræget kunstig karakter.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport til EU af sukker,
for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør der for de i
denne forordning omhandlede produkter ikke fastsættes
restitution ved eksport til de vestbalkanske lande.

(9)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på
sukker i EU og på verdensmarkedet, bør der fastsættes
passende restitutionsbeløb.

(10)

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan forskellen mellem noteringerne og priserne på
verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i
forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for
disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution.

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes
under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet
og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under
hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er
nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel
skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes
for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt
II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution
fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28,
stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Kandissukker er
defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95
af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for eksportrestitutioner i sukkersektoren (3). Den således
beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat
smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende
sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette
indhold.

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
(3) EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Restitutionerne ved eksport af de produkter, der er nævnt i
artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i
uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes som angivet
i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,91 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

42,80 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

43,91 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

42,80 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,4773

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

47,73

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

46,53

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

46,53

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,4773

NB Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr.
3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 269
af 5.10.2002, s. 6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
S00: Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med
eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo
som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999) og Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1,
stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).
(1) Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %,
beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande
i forbindelse med den 37. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF)
nr. 1331/2002
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2102 (2),
særlig artikel 27, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1331/
2002 af 23. juli 2002 om en særlig løbende licitation
for produktionsåret 2002/03 med henblik på fastsættelse
af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt
sukker (3), ændret ved forordning (EF) nr. 432/2003 (4),
foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af
dette sukker til visse tredjelande.
I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2002 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt

restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet.
(3)

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 37. dellicitation.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 37. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF)
nr. 1331/2002, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til
visse tredjelande til 49,549 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
EFT L 195 af 24.7.2002, s. 6.
EUT L 65 af 8.3.2003, s. 21.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1273/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Restitutionerne bør fastsættes under hensyn til ændringerne i den nomenklatur over eksportrestitutioner, der er
fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/
87 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 118/
2003 (4).

(7)

Ydelsen af eksportrestitutioner bør forbeholdes
produkter, der kan omsættes frit inden for Fællesskabet.
Det må derfor fastsættes, at forudsætningen for, at der
kan udbetales restitution for produkterne er, at de er
påsat en sundhedsmærkning i overensstemmelse med
Rådets direktiv 64/433/EØF (5), senest ændret ved
direktiv 95/23/EF (6), Rådets direktiv 94/65/EF (7) og
Rådets direktiv 77/99/EØF (8), senest ændret ved direktiv
97/76/EF (9).

(8)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/
2000 (2), særlig artikel 13, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og
priserne inden for Fællesskabet på de produkter, som er
nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes af en
eksportrestitution.

(2)

Anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende markedssituation inden for svinekødssektoren
fører til at fastsætte restitutionen som nedenfor angivet.

(3)

For så vidt angår produkter henhørende under KN-kode
0210 19 81 bør restitutionen begrænses til et beløb,
som tager hensyn til dels de kvalitative karakteristika for
hvert af produkterne henhørende under denne KN-kode
og dels den forventede udvikling med hensyn til produktionsomkostningerne på verdensmarkedet. Det er dog
hensigtsmæssig for visse typiske italienske produkter
henhørende under KN-kode 0210 19 81 at sikre opretholdelsen af Fællesskabets deltagelse i den internationale
handel.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i artikel
13 i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede eksportrestitution ydes, samt restitutionsbeløbene fastsættes som angivet i
bilaget.
Produkterne skal overholde de krav om sundhedsmærkning,
der fastsættes i:
— bilag I, kapitel XI, i direktiv 64/433/EØF

(4)

(5)

På grund af konkurrencebetingelserne i visse tredjelande,
som traditionelt er de vigtigste importlande for
produkter henhørende under KN-kode 1601 00 og
1602 bør beløbet for disse produkter fastsættes under
hensyntagen til denne situation. Restitutionen kan kun
ydes for nettovægten af spiseligt affald, idet vægten af
eventuelle ben indeholdt i disse tilberedninger dog
fratrækkes.

Ifølge artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75 kan
situationen i den internationale handel eller de særlige
krav på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordning (EØF) nr. 2759/75, alt efter bestemmelse.

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1.
(2) EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5.

— bilag I, kapitel VI, i direktiv 94/65/EF
— bilag B, kapitel VI, i direktiv 77/99/EØF.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2003.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L 366 af 24.12.1987, s. 1.
L 20 af 24.1.2003, s. 3.
121 af 29.7.1964, s. 2012/64.
L 243 af 11.10.1995, s. 7.
L 368 af 31.12.1994, s. 10.
L 26 af 31.1.1977, s. 85.
L 10 af 16.1.1998, s. 25.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 17. juli 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren
Produktkode

Destination

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0210 11 31 9110

P05

EUR/100 kg

67,50

0210 11 31 9910

P05

EUR/100 kg

67,50

0210 19 81 9100

P05

EUR/100 kg

71,50

0210 19 81 9300

P05

EUR/100 kg

56,50

1601 00 91 9120

P05

EUR/100 kg

20,50

1601 00 99 9110

P05

EUR/100 kg

15,50

1602 41 10 9110

P05

EUR/100 kg

30,50

1602 41 10 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

1602 42 10 9110

P05

EUR/100 kg

24,00

1602 42 10 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

1602 49 19 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 27.3.2002, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 269
af 5.10.2001, s. 6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
P05 alle destinationer, med undtagelse af Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Polen, Bulgarien, Letland, Estland, Litauen.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1274/2003
af 11. juni 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 230/2001 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på
importen af tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Rusland,
Thailand og Tyrkiet og om godtagelse af tilsagn fra visse eksportører i Den Tjekkiske Republik og
Tyrkiet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Has Celik gik desuden ind på at sikre, at den af tilsagnet
omfattede vare ikke, på et vejet gennemsnitligt halvårligt
grundlag pr. varetype, solgtes til priser under en minimumspris ved import. Has Celik kan foretage individuelle eksporttransaktioner inden for en vis tærskel under
denne minimumspris, så længe den vejede gennemsnitlige salgspris for alle transaktioner, på et halvårligt
grundlag pr. varetype, er lig med eller højere end minimumsprisen ved import.

(6)

Af et kontrolbesøg hos Has Celik fremgik det, at
selskabet havde indføjet varetyper, som ikke var omfattet
af tilsagnet, på handelsfakturaerne, enten ved ikke at
angive varekontrolnummer eller ved at angive varekontrolnumre, som ikke var opført i tilsagnet. Resultatet var,
at importen af disse varer til Fællesskabet uberettiget blev
omfattet af fritagelsen for antidumpingtold.

(7)

Ved kontrolbesøget blev det også bekræftet, at visse varetyper, der er omfattet af tilsagnet, var blevet solgt på et
vejet gennemsnitligt halvårligt grundlag til priser, som lå
under de tilsvarende minimumspriser ved import.

(8)

På baggrund af undersøgelsesresultaterne i betragtning 6
og 7 konkluderede Kommissionen, at tilsagnet er blevet
misligholdt.

(9)

Has Celik blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke Kommissionen ville trække sin godtagelse af selskabets tilsagn
tilbage, og om, at den ville henstille, at der blev indført
en endelig antidumpingtold på importen til Fællesskabet
af den pågældende vare fremstillet af selskabet. Selskabet
fik også en frist, inden for hvilken det kunne anmode
om at blive hørt. Has Celik fremsatte bemærkninger og
anmodede om at blive hørt, hvilket Kommissionens
tjenestegrene imødekom.

(10)

Has Celik hævdede, at selskabet ikke havde haft til
hensigt at omgå bestemmelserne i tilsagnet, og at det
havde meddelt sine kunder, at de var forpligtet til at
betale antidumpingtold for varetyper, som ikke var
omfattet af tilsagnet. Selskabet hævdede desuden, at
mængden af varer, der uberettiget var blevet fritaget for
antidumpingtold, var ubetydelig. Hvad angik manglende
overholdelse af minimumspriserne ved import, hævdede
Has Celik, at selskabet havde solgt de pågældende varer
inden for tærskelen for fleksibilitet.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002 (2), særlig artikel 8,
efter høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
A. TIDLIGERE PROCEDURE
(1)

Den 5. maj 2000 indledte Kommissionen en antidumpingprocedure (3), vedrørende importen af tovværk og
kabler af jern og stål, i det følgende benævnt »den pågældende vare«, med oprindelse i bl.a. Tyrkiet.

(2)

Proceduren resulterede i, at der indførtes en endelig antidumpingtold ved Rådets forordning (EF) nr. 1601/
2001 (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2288/
2002 (5), er med henblik på at fjerne de skadelige virkninger af dumpingen.
Der indførtes midlertidige foranstaltninger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 230/2001 (6), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2303/2002 (7). Sideløbende
hermed godtog Kommissionen bl.a. et pristilsagn fra den
tyrkiske eksporterende producent Has Celik ve Halat San
Tic AS, i det følgende benævnt »Has Celik«, som
omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 230/
2001. Importen af varer fremstillet og direkte eksporteret til Fællesskabet af Has Celik blev fritaget for antidumpingtolden i artikel 2, stk. 2, i samme forordning.
Fritagelsen for tolden er bl.a. betinget af, at der forelægges en handelsfaktura, som ledsager varer solgt i
henhold til et tilsagn (handelsfaktura) som omhandlet i
artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 230/2001, og som
mindst indeholder de oplysninger, der er angivet i bilaget
til samme forordning.

(3)

B. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TILSAGNET

Tilsagnet gælder kun for de typer af den pågældende
vare, der er opført i et bilag til tilsagnet. Hver varetype
identificeres ved et varekontrolnummer. Varetyper, som
ikke hører under tilsagnet, er omfattet af antidumpingtold, og der kan ikke udstedes handelsfakturaer for
sådanne varer.

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L 56 af 6.3.1996, s. 1.
L 305 af 7.11.2002, s. 1.
C 127 af 5.5.2000, s. 12.
L 211 af 4.8.2001, s. 1.
L 348 af 21.12.2002, s. 52.
L 34 af 3.2.2001, s. 4.
L 348 af 21.12.2002, s. 80.

18.7.2003
(11)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

De argumenter, som Has Celik fremførte, ændrede imidlertid ikke Kommissionens oprindelige opfattelse af, at
tilsagnet var blevet misligholdt. Det skal i den forbindelse
bemærkes, at hensigten ikke er noget afgørende kriterium for en vurdering af, om et tilsagn er blevet misligholdt eller ej. Has Celik indrømmede også, at selskabets
kunder faktisk ikke havde betalt antidumpingtold i
forbindelse med de varetyper, der er omhandlet i betragtning 4. Endvidere er det ikke muligt at godtage argumentet om, at der var tale om ubetydelige mængder, idet
enhver misligholdelse af et tilsagn er tilstrækkelig grund
til, at Kommissionen kan trække sin godtagelse af
tilsagnet tilbage. I det foreliggende tilfælde var der ikke
tale om ubetydelige mængder, og den side af misligholdelsen bør ikke betragtes særskilt, men der bør tages
hensyn til, at der er to sider. Angående den anden side af
misligholdelsen er det ikke rigtigt, at varerne blev solgt
inden for tærskelen for fleksibilitet. Denne fleksibilitet
giver mulighed for at sælge nogle mængder til under
minimumsprisen ved import, men dette er som
omhandlet i betragtning 5 begrænset til det samlede
gennemsnit pr. halvår af sådant salg, der resulterer i en
pris, som er lig med eller højere end minimumsprisen
ved import. I det foreliggende tilfælde konstateredes det,
at Has Celik ikke havde overholdt denne minimumspris
på et vejet gennemsnitligt halvårligt grundlag for hver
enkelt varetype.

(12)

Godtagelsen af tilsagnet fra Has Celik bør derfor trækkes
tilbage, og der bør indføres en endelig antidumpingtold
for selskabet.

(13)

På baggrund af ovenstående bør skemaet i artikel 2 i
forordning (EF) nr. 230/2001 ændres i overensstemmelse
hermed —

L 180/35

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Godtagelsen af tilsagnet fra selskabet Has Celik ve Halat Sanayi
Ticaret AS trækkes hermed tilbage.
Artikel 2
1. Skemaet i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning
(EF) nr. 230/2001 erstattes med følgende skema:
Land

Selskab

Taric-tillægskode

Den Tjekkiske Republik

ŽDB as

A216

2. Artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr.
230/2001 affattes således:
»Varer, der er angivet til overgang til fri omsætning i
henhold til Taric-tillægskode A216, undtages fra den ved
artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at de er fremstillet og direkte eksporteret (dvs. faktureret og sendt) af det
i stk. 1 nævnte selskab til et selskab, der handler som
importør i Fællesskabet. Sådanne importerede varer skal
også ledsages af en handelsfaktura, som mindst indeholder
de oplysninger, der er anført i bilaget.«
Artikel 3
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 11. juni 2003.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

L 180/36

DA

Den Europæiske Unions Tidende

18.7.2003

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2003
af 17. juli 2003
om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og
kødprodukter fra tredjelande (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1452/2001 (4) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af
10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og
varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVSstaterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98 (1),
særlig artikel 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/
98 af 9. september 1998 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr.
1706/98 om den ordning, der skal gælde for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med
oprindelse i AVS-staterne, og om ophævelse af forordning (EF)
nr. 589/96 (2), særlig artikel 4, og

Artikel 1
Nedenstående medlemsstater udsteder den 21. juli 2003
importlicenser for produkter fra oksekødssektoren, udtrykt som
udbenet kød, med oprindelse i visse stater i Afrika, Vestindien
og Stillehavet for nedenstående mængder og oprindelseslande:
Tyskland:
— 1 050 tons med oprindelse i Namibia
— 180 tons med oprindelse i Botswana.
Det Forenede Kongerige:

ud fra følgende betragtninger:

— 400 tons med oprindelse i Botswana
— 750 tons med oprindelse i Namibia
— 90 tons med oprindelse i Swaziland.

(1)

(2)

(3)

(4)

Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 1918/98 åbnes der
mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter
fra oksekødssektoren. Indførslerne må imidlertid ikke
overstige de mængder, som er fastsat for hvert af disse
eksporterende tredjelande.

De licensansøgninger, der er indgivet fra den 1. til den
10. juli 2003, udtrykt som udbenet kød, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1918/98, overstiger for
produkter med oprindelse i Botswana, Kenya,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de
disponible mængder for disse lande. Det er derfor muligt
at udstede importlicenser for de mængder, der er
anmodet om licens for.

De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser
fra den 1. august 2003, bør fastsættes, uden at den
samlede mængde på 52 100 tons overskrides.

Det bør understreges, at denne forordning ikke
tilsidesætter bestemmelserne i Rådets direktiv 72/462/
EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og
veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med

(1) EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.
(2) EFT L 250 af 10.9.1998, s. 16.

Artikel 2
Der kan i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1918/98 indgives licensansøgninger i løbet af de ti
første dage af august 2003 for følgende mængder udbenet
oksekød:
Botswana:

13 735,5 tons

Kenya:

142 tons

Madagaskar:

7 579 tons

Swaziland:

2 868 tons

Zimbabwe:

9 100 tons

Namibia:

6 160 tons.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2003.
(3) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28.
(4) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 11.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1276/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af, i hvilken udstrækning anmodninger om importrettigheder, indgivet i juli 2003
for frosset oksekød til forarbejdning, kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1146/
2003 af 27. juni 2003 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af frosset oksekød bestemt til forarbejdning
(1. juli 2003 til 30. juni 2004) (1), særlig artikel 5, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1146/2003 fastsættes de mængder frosset oksekød til forarbejdning, der
kan indføres på særlige betingelser i perioden 1. juli
2003 til 30. juni 2004.

(2)

I henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1146/
2003 kan de mængder, der er ansøgt om, nedsættes. De
samlede mængder, for hvilke der er indgivet ansøgninger, overstiger de disponible mængder. For at sikre en
ligelig fordeling af de disponible mængder bør de
mængder, hvorom der er ansøgt, derfor nedsættes
forholdsmæssigt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Alle ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1146/
2003 for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004, imødekommes i et omfang svarende til følgende mængder, udtrykt i
ikke-udbenet kød:
a) 38,9831 % af den mængde, der ansøges om, for så vidt
angår kød til fremstilling af konserves som omhandlet i
artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1146/2003
b) 86,5494 % af den mængde, der ansøges om, for så vidt
angår kød til fremstilling af produkter som omhandlet i
artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1146/2003.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EUT L 160 af 28.6.2003, s. 59.

18.7.2003

DA

Den Europæiske Unions Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1277/2003
af 17. juli 2003
om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i juli
2003 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/
95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (1), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 852/2003 (2), særlig artikel 12, stk. 8,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I artikel 12 i forordning (EF) nr. 1445/95 er der fastsat
nærmere bestemmelser vedrørende ansøgningerne om
eksportlicenser for de i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2973/79 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3434/87 (4), omhandlede
produkter.
Ved forordning (EØF) nr. 2973/79 er det fastsat, hvilke
mængder kød der kan udføres i henhold til denne
forordning for tredje kvartal af 2003. Der er ikke ansøgt
om eksportlicenser for oksekød —

Artikel 1
Der er ikke indgivet ansøgninger om eksportlicens for det i
forordning (EØF) nr. 2973/79 omhandlede oksekød for tredje
kvartal af 2003.

Artikel 2
Der kan i løbet af de ti første dage af fjerde kvartal af 2003
indgives ansøgninger for 5 000 t kød som omhandlet i artikel
1 i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 1445/95.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 21. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35.
EUT L 123 af 17.5.2003, s. 9.
EFT L 336 af 29.12.1979, s. 44.
EFT L 327 af 18.11.1987, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2003
af 17. juli 2003
om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2846/98 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I Rådets forordning (EF) nr. 2341/2002 af 20. december
2002 om fastsættelse for 2003 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for
EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3) fastsættes kvoterne for torsk for 2003.
For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for
at være opbrugt.
Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag
eller er registreret i Spanien, i farvandene i ICES-område

VIIb-k, VIII, IX, X Copace 34.1.1 (EF-farvande) nået den
tildelte kvote for 2003. Spanien har forbudt fiskeri efter
denne bestand fra den 15. juli 2003. Denne dato bør
derfor også fastsættes i denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter torsk fra fartøjer, der fører spansk flag eller er
registreret i Spanien, i ICES-område VIIb-k, VIII, IX, X Copace
34.1.1 (EF-farvande) har medført, at Spaniens kvote af torsk for
2003 må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter torsk i ICES-område VIIb-k, VIII, IX, X Copace
34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag eller er
registreret i Spanien, er forbudt ligesom opbevaring om bord,
omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand fanget i
disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings
anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 15. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.
(2) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5.
(3) EFT L 356 af 31.12.2002, s. 12.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1279/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan
nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om
måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.
Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/
2002 (4), ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5).
Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede
og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF)
nr. 1501/95.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i
artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EØF) nr. 1766/92
nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget
angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.
EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 17. juli 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove
gryn og fine gryn af hvede eller rug
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C14

EUR/t

38,25

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C14

EUR/t

30,25

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0 (1)

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0 (1)

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0 (1)

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

( ) Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.
1

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24.12.1987, s. 1).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:
C14 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Bulgarien, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og
Slovenien.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1280/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den
kan ændres i mellemtiden.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.
Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/
2001 (4), ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5).
Restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen
til de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille
den pågældende vare. Mængderne er fastsat i forordning
(EF) nr. 1501/95.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, stk. 1, litra c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte malt fastsættes til de i
bilaget angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.
EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 17. juli 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 269
af 5.10.2002, s. 6).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1281/2003
af 17. juli 2003
om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/
2003 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/2002 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5), særlig artikel 4,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til
visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2003 (6).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr.
1501/95 kan Kommissionen på grundlag af de meddelte
bud efter fremgangsmåden i artikel 23 i forordning
(EØF) nr. 1766/92 beslutte, at licitationen skal være
uden virkning.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 11. til den 17. juli 2003 inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2003 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af byg, skal være
uden virkning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.
EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.
EFT L 127 af 9.5.2002, s. 11.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1282/2003
af 17. juli 2003
om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/
2003 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/2002 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5), særlig artikel 7,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af rug til
visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 935/2003 (6).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr.
1501/95 kan Kommissionen på grundlag af de meddelte
bud efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr.
1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 11. til den 17. juli 2003 inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2003 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af rug, skal være
uden virkning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.
EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.
EUT L 133 af 29.5.2003, s. 45.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1283/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den
i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/2002 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5), særlig artikel 4,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød
hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 934/2003 (6).

(2)

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution
under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører,
at maksimumsrestitutionen fastsættes til det i artikel 1
nævnte beløb.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 11. til den 17. juli 2003 inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsrestitutionen for blød
hvede til 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.
EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.
EUT L 133 af 29.5.2003, s. 42.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1284/2003
af 17. juli 2003
om bud for indførsel af sorghum, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
699/2003 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 6 og 7 i
forordning (EF) nr. 1839/95, bør der ikke fastsættes
nogen maksimumsnedsættelse af importtolden.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/
2003 (2), særlig artikel 12, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 699/2003 (3).
I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1839/95 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2235/2000 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de meddelte bud efter fremgangsmåden i
artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 beslutte, at
licitationen skal være uden virkning.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 11. indtil den 17. juli 2003
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 699/2003
omhandlede licitation over nedsættelsen af importtolden ved
indførsel af sorghum skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EUT L 99 af 17.4.2003, s. 29.
EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4.
EFT L 256 af 10.10.2000, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1285/2003
af 17. juli 2003
om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om udstedelse af importrettigheder for kalve
på ikke over 80 kg i henhold til forordning (EF) nr. 1128/1999 kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/
1999 af 28. maj 1999 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kalve på ikke over 80 kg
med oprindelse i visse tredjelande (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1144/2003 (2), særlig artikel 5, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1128/1999
fordeles de mængder, der er forbeholdt de traditionelle
importører, i forhold til de indførsler, der fandt sted i
perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni 2003.
For så vidt angår de erhvervsdrivende, der er omhandlet
i nævnte forordnings artikel 2, stk. 3, litra b), sker fordelingen i forhold til det antal dyr, de har ansøgt om. Da
der er ansøgt om flere dyr, end der er til rådighed, skal
der anvendes en standardprocentsats for nedsættelse —

Artikel 1
Ansøgninger om importrettigheder for levende kvæg på ikke
over 80 kg imødekommes i følgende omfang:
a) 25,0150 % af de indførte mængder, jf. artikel 2, stk. 3, litra
a), i forordning (EF) nr. 1128/1999
b) 0,8525 % af de mængder, der er ansøgt om, jf. artikel
2, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1128/1999.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 135 af 29.5.1999, s. 50.
(2) EUT L 160 af 28.6.2003, s. 45.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1286/2003
af 17. juli 2003
om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. september 2003 til den 30.
november 2003
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 47/
2003 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 565/
2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med
oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande (3), særlig
artikel 8, stk. 2, og

Artikel 1
Til de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold
til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002 den 14. og
15. juli 2003, og som Kommissionen har modtaget den 17. juli
2003, tildeles den procentvise del af den anmodede mængde,
som er angivet i bilag I.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

De mængder, hvortil der er blevet søgt om licens af de
traditionelle importører og af de nye importører den 14.
og 15. juli 2003 i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 565/2002, overstiger de mængder, der er
tilgængelige for produkter med oprindelse i Kina og alle
andre tredjelande end Kina og Argentina.

For de pågældende importørkategorier og oprindelsessteder
afvises de ansøgninger om importlicenser indgivet i henhold til
artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 565/2002, som vedrører
kvartalet fra den 1. september til den 30. november 2003, og
som er indgivet efter den 15. juli 2003 og før den dato, der er
angivet i bilag II.

(2)

Det bør derfor afgøres, hvorvidt de licensansøgninger,
som Kommissionen har modtaget den 17. juli 2003, kan
imødekommes, og der bør efter importørkategorierne og
produkternes oprindelse fastsættes datoer for, hvor længe
udstedelsen af licenser bør være suspenderet —

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 18. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.
(2) EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64.
(3) EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11.
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BILAG I
Tildeling i %
Produktets oprindelse
Kina

Tredjelande, ekskl. Kina
og Argentina

Argentina

— traditionelle importører
(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr.
565/2002)

22,355 %

49,382 %

X

— nye importører
(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr.
565/2002)

0,839 %

13,742 %

X

X: For denne oprindelse er der intet kontingent for det pågældende kvartal.
—: Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.

BILAG II
Datoer
Produktets oprindelse
Kina

Tredjelande, ekskl. Kina
og Argentina

Argentina

— traditionelle importører
(artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr.
565/2002)

30.11.2003

30.11.2003

—

— nye importører
(artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr.
565/2002)

30.11.2003

30.11.2003

—
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 17. februar 2003
om Kongeriget Nederlandenes støtte til fordel for internationale finansieringsaktiviteter
(meddelt under nummer K(2003) 568)
(Kun den nederlandske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2003/515/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

stopper for foranstaltninger, der fordrejer eller truer med
at fordreje konkurrencen i det indre marked. Kommissionen noterer sig endvidere de fremskridt, der er gjort
med hensyn til bekæmpelse af skadelig skattekonkurrence, og navnlig de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at afskaffe de foranstaltninger, som
ad hoc-gruppen har gjort opmærksom på, eller at
ophæve de skadelige virkninger af disse.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,
under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),
efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres
bemærkninger i overensstemmelse med disse artikler (1), og

(2)

Ved brev af 12. februar 1999 anmodede Kommissionen
Nederlandene om oplysninger vedrørende ordningen for
internationale finansieringsaktiviteter (koncernselskabers
finansieringsaktiviteter,
herefter
benævnt
»kfaordningen«). Nederlandene har fremlagt disse oplysninger ved brev af 8. marts 1999.

(3)

Kommissionen meddelte ved skrivelse af 11. juli 2001
Nederlandene sin beslutning om at indlede proceduren
efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med hensyn til
denne støtte.

(4)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren
blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende (4).
Kommissionen opfordrede interesserede parter til at
fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede
støtte.

(5)

Kommissionen har modtaget bemærkninger til sagen fra
interesserede parter. Kommissionen har videresendt disse
til Nederlandene med henblik på en reaktion og har ved
brev af 30. januar 2002 modtaget denne medlemsstats
bemærkninger.

ud fra følgende betragtninger:

1. SAGSFORLØB
(1)

For at bekæmpe skadelig skattekonkurrence godkendte
Rådet (økonomi og finans) i 1997 en adfærdskodeks for
erhvervsbeskatning (2), og det nedsatte endvidere en ad
hoc-gruppe til at vurdere, hvilke skatteforanstaltninger
der kan falde ind under kodeksens anvendelsesområde.
Som Kommissionen havde givet tilsagn om i forbindelse
med denne adfærdskodeks, fremsatte den i 1998 en
meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på
foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne (3), hvori den understreger, at den vil påse,
at disse regler overholdes til punkt og prikke under iagttagelse af princippet om lige behandling. I den forbindelse har Kommissionens ad hoc-gruppe med ansvar for
adfærdskodeksen indledt en undersøgelse af de foranstaltninger, der kan betragtes som skadelige i forhold til
statsstøttereglerne. Kommissionen påpeger, at ad hocgruppens aktiviteter følger EU's politik på statsstøtteområdet: Begge dele har nemlig til formål at sætte en

(1) EFT C 306 af 31.10.2001, s. 6.
(2) EFT C 2 af 6.1.1998, s. 1.
(3) EFT C 384 af 10.12.1998, s. 3.

(4) Se fodnote 1.
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(6)

Den Europæiske Unions Tidende
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organer, der hører til koncernen, herunder finansiering
af kapitalinvesteringer, samt brug af eller brugsret til
driftsmidler inden for koncernen samt investeringer.

Kommissionen har ved skrivelser af henholdsvis 18. juli
og 3. oktober 2002 modtaget supplerende oplysninger
fra Nederlandene. I løbet af proceduren har der været
afholdt flere møder mellem Kommissionen og de nederlandske myndigheder.
(13)

De begunstigede ved ordningen skal kunne påvise, at de
regelmæssigt beskæftiger sig med långivning og investeringer, og at de kan arbejde uafhængigt. Ledelsen skal
være i besiddelse af evner og beføjelser til at tage de
nødvendige skridt hertil. Aktiviteterne skal udelukkende
ledes fra Nederlandene uden væsentlig indflydelse udefra.
Selskabet skal regelmæssigt beskæftige sig med iværksættelse og gennemførelse af finansielle transaktioner til
gavn for koncernens selskaber.

(14)

Endelig skal selskaberne i de fire lande pr. land bidrage
med mindst 5 % af de skattepligtige indkomster ved
finansieringsaktiviteterne og med mindst 10 % fra de to
verdensdele. For at understrege den internationale spredning af aktiviteterne må desuden højst 10 % af den
samlede kapital (fremmed- eller egenkapital), som
selskabet anvender på sine finansieringsaktiviteter,
anvendes direkte eller indirekte til brug for koncernens
selskaber i Nederlandene.

(15)

Hvis et selskab ikke opfylder de lovbestemte betingelser,
kan det ikke etablere en risikoreserve. Såfremt selskabet
ophører med at opfylde betingelserne, medfører dette en
fuldstændig ophævelse af risikoreserven, som dermed
beskattes med den fulde selskabsskattetakst.

(16)

Anmodninger fra selskaber om tilladelse til at gøre brug
af kfa-ordningen behandles af skattevæsenet. Tilladelsen
gives for en periode på ti år.

2. BESKRIVELSE AF STØTTEN
(7)

De bestemmelser, ifølge hvilke en reserve kan etableres
for at beskytte mod risici i forbindelse med en international koncerns finansieringsaktiviteter, er affattet i artikel
15b i loven om selskabsbeskatning (Wet op de vennootschapsbelasting) af 1969. Denne artikel er indføjet i
loven af 13. december 1996, hvori også er medtaget
bestemmelser for at begrænse mulighederne for at
trække de renter, der hænger sammen med internationalt
aktive koncernselskabers finansieringsaktiviteter, fra
overskuddet ved at indgå kunstige låneaftaler. Denne
bestemmelse er beregnet på at undgå en udhuling af
grundlaget for den nederlandske selskabsbeskatning.

L 180/53

2.1. Formålet
(8)

Ifølge de nederlandske myndigheder har det nederlandske parlament med denne foranstaltning forsøgt at
forhindre, at nederlandske internationalt aktive selskaber
anbringer
deres
koncernfinansieringsaktiviteter
i
selskaber i udlandet, navnlig i skattely.

2.2. Betingelser
(9)

Anmodninger om tilladelse til etablering af en risikoreserve behandles af et koordinationsudvalg, der er nedsat
med særligt henblik herpå. Dette udvalg har ingen
skønsbeføjelser, hvilket også gælder ministeren og
myndighederne. Det dekret, der blev offentliggjort den 2.
oktober 1997, skal sikre en korrekt anvendelse af loven
og hindre omgåelser.

(10)

Muligheden for at etablere en risikoreserve står åben for
alle skattepligtige virksomheder, uanset om disse er af
nederlandsk eller udenlandsk herkomst, for så vidt
lovens forskrifter overholdes.

(11)

For at et selskab kan etablere en risikoreserve, skal det
udføre finansieringsaktiviteter til fordel for koncernen i
mindst fire lande eller mindst to verdensdele. Et selskab
defineres som et selskab, hvori det nederlandske selskab
ejer over 33,33 % af kapitalen. Andele, som ved selskabets opløsning ikke udgør en del af selskabets reserve,
medregnes ikke i denne procentdel.

(12)

I henhold til artikel 15b forstås ved udtrykket »finansieringsaktiviteter« følgende: finansieringsaktiviteter, der
tjener til finansiering af driftsmidler og driftsaktiviteter i

2.3. Skattemæssige konsekvenser

(17)

Såfremt alle betingelser er opfyldt, kan der etableres en
reserve til beskyttelse mod koncernens risici i forbindelse
med internationale finansieringsaktiviteter. Det årlige
maksimale indskud i reserven er 80 % af overskuddet
ved finansieringsaktiviteter (hovedsagelig renter og royalties) samt af overskuddet ved kortfristede investeringer,
der foretages med henblik på finansiering af erhvervelser
(herefter benævnt »finansieringsoverskud«).

(18)

Investeringernes andel i finansieringsoverskuddet må
ifølge loven ikke overstige den laveste af følgende
værdier: 25 % koncernens nettoværdi eller summen af
alle kapitalinteresser og udestående fordringer inden for
koncernen (kapitalinteresser i Nederlandene til et beløb
på højst en niendedel af de udenlandske kapitalinteresser). Andre driftsindtæger må ikke anvendes.
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pålagt dette i forbindelse med en retsprocedure, og som
selskabet ikke ville kunne opfylde med egne midler. En
sådan kapitaloverførsel må imidlertid ikke foregå ved
omsætning af fordringer i kapitalandele eller føre til, at
fast inventar omsættes i andele. Det selskab, der
modtager kapitaloverførsel, skal beholde sine andele i
mindst fem år, medmindre der er tungtvejende forretningsmæssige årsager til en afhændelse.

Nettofinansieringsoverskuddet beregnes efter fradrag af
udgifterne i forbindelse med finansieringsaktiviteterne,
herunder renteudgifterne og en rimelig del af de generelle omkostninger. Overskud, der er frigjort som følge
af datterselskabslempelser og skattekreditter for at
forhindre dobbeltbeskatning af indkomster fra datterselskaber, betragtes ikke som finansieringsoverskud. Det
samme gælder beløb, der tilbagetrækkes fra risikoreserven.

(20)

Desuden er det maksimale årlige indskud i reserven
ifølge lovgivningen begrænset til 80 % af de samlede
skattepligtige indtægter, herunder indtægter uden forbindelse med finansielle aktiviteter. Således bliver den del af
finansieringsoverskuddet, der tjener som beregningsgrundlag for maksimumreserven, ved tab på de øvrige
aktiviteter altså mindsket til under 80 %. Til brug for
anvendelsen af 80 %-reglen bliver selskabets skattepligtige overskud beregnet, inden der bliver taget højde for
eventuelle indskud i eller tilbagetrækninger fra reserven.
Forlods beregnede tab skal fratrækkes.

(21)

Et selskab, der råder over en overtagelseskonto med det
(hos skattemyndighederne sansynliggjorte) formål at
overtage et eller flere selskaber, kan inden for visse
grænser føje overskuddet fra denne konto til det nettofinansieringsoverskud, der danner grundlag for beregningen af indskuddet i reserven. Overtagelseskontoen,
som er underlagt ovennævnte betingelser, skal udgøres
af likvide midler for at være til rådighed med kort frist.
Overtagelsen skal ske i form af erhvervelse af kapitalandele.
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(25)

Også uden at der sker en erhvervelse eller en kapitaloverførsel, kan frivillig udbetaling af risikoreserven ske
når som helst ved indsendelse af en skriftlig anmodning
herom. I så fald skal frigørelsen ske i form af fem årlige
lige store rater, der alle beskattes med 10 %. I denne
femårige periode kan der ikke ske yderligere indskud i
reserven, men tilbagetrækning af beløb i forbindelse med
kapitaloverførsler er fortsat mulig. Kriterierne med
hensyn til, at aktiviteterne skal ledes fra Nederlandene,
og tilstedeværelsen i udlandet gælder fortsat i samme
omfang. Eventuelle indtægter i denne periode beskattes
med den normale selskabstakst og kan ikke indskydes i
reserven.

(26)

Tab, der hænger sammen med de risici, som reserven
skal beskytte mod (frafald af fordringer, likviditetstab og
driftsunderskud på selskabets eller koncernens faste
inventar), medfører tvungen tilbagetrækning af beløb fra
reserven svarende til tabet. Såfremt reserven ikke er
tilstrækkelig, bogføres det tab, der overstiger reserven,
sammen med det øvrige overskud. Følgende risici/tab
medfører tvungen tilbagetrækning af beløb:
— risici, der overstiger værditabet af kapitalandelen i et
selskab

(22)

Reserven kan udbetales frivilligt eller ufrivilligt.
— værdiforringelsen af ydede lån og likviditetstab, der i
Nederlandene fratrækkes overskuddet

(23)

(24)

Erhvervelse af andele i eller kapitaloverførsel til et nederlandsk eller udenlandsk selskab giver ret til fra reserven
af fradrage et beløb svarende til 50 % af overtagelsesprisen eller kapitalindskuddet uden umiddelbar beskatning. Den skattemæssige værdi af de erhvervede andele
mindskes dog med 50 %. På denne måde kan man skattemæssigt forhindre et eventuelt likviditetstab. Såfremt
der rent faktisk forekommer et likviditetstab i forbindelse
med det erhvervede selskab, mindskes dette beløb i skattemæssig henseende svarende til det beløb, der allerede
er fratrukket reserven til dækning af denne risiko.

Hvis selskabets aktiviteter eller det sted, hvor disse
udøves, efter finansministeriets vurdering medfører
særlige risici (f.eks. politiske eller klimabestemte risici),
forhøjes procentdelen af de udgifter, der kan tilbagetrækkes fra reserven uden beskatning til 100 %. Dette
gælder også nedsættelsen af den skattemæssige værdi af
de erhvervede kapitalandele. Også i dette tilfælde bliver
et eventuelt fremtidigt likviditetstab mindsket med det
samme beløb. Skønt dette endnu aldrig er forekommet,
gælder den samme skattemæssige behandling for en
kapitaloverførsel, som skal gøre det muligt for et datterselskab i koncernen at opfylde forpligtelser, som er

— værdiforringelser af interesser i enheder inden for
koncernen, der ikke falder ind under reglen om
datterselskabslempelse
— tab, der stammer fra drift af et udenlandsk selskab
via faste anlæg i andre lande, for så vidt dette ledes af
et nederlandsk datterselskab i koncernen
— valutatab.

(27)

Endelig skal reserven udbetales, med normal selskabsbeskatning, såfremt selskabet ikke længere er skattepligtigt
i Nederlandene, navnlig som følge af likvidation eller
flytning af skattemæssigt hjemsted til udlandet. Denne
beskattede udbetaling lægges ikke til finansieringsoverskuddet og kan ikke anvendes til etablering af en ny
reserve. Også såfremt den betingelse, at transaktionerne
rent faktisk skal foregå fra Nederlandene, eller betingelsen vedrørende tilstedeværelse i udlandet eller eventuelle andre lovmæssige betingelser ikke længere opfyldes,
skal der foregå en tvungen udbetaling af reserven med
de samme skattemæssige konsekvenser.
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sieringsaktiviteters mobilitet er det nærliggende, at
selskaber flytter disse aktiviteter ud til det sted, der har
den gunstigste skatteordning. Da skattetaksten i Nederlandene (på det pågældende tidspunkt) androg 35 %, var
selskaberne tilbøjelige til at anbringe deres finansieringsaktiviteter i andre lande med gunstigere skatteordninger.
Med indførelse af kfa-ordningen forsøgte de nederlandske myndigheder at imødegå denne kapitalflugt.
Man kan derfor ikke sige, at de selskaber, der benytter
sig af ordningen, nyder fordele, for uden ordningen ville
disse internationale selskaber have anbragt deres finansieringsaktiviteter i et andet land. Om der er tale om en
økonomisk fordel eller ej, afhænger således af det effektive skattetryk i det land, hvor finansieringsaktiviteterne
foregår. Det er derfor ikke således, at ordningen udgør
en lempelse af de faste udgifter, som disse selskaber ellers
ville have haft.

Ved tvungen udbetaling inden for den frivillige ophævelsesperiode på fem år forhøjes beskatningen af de årlige
udbetalinger, der allerede er beskattet med 10 %, med
yderligere 25 % af beløbet, således at hele reserven
beskattes med 35 %.

2.4. Udgifterne til foranstaltningen
(29)

Ifølge de nederlandske myndigheder er kfa-ordningen
budgetneutral.

3. BEGRUNDELSER

(30)

FOR INDLEDNING AF
DUREN

PROCE-

Eftersom kfa-ordningen kun giver midlertidige eller
permanente skattefordele til selskaber, der er aktive i fire
lande eller to verdensdele, var Kommissionen af den
mening, at disse multinationale selskabers stilling blev
styrket, og at ordningen muligvis kunne udgøre statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 86, stk. 1. Da
fordelene ved kfa-ordningen ikke er forbundet med
jobskabelsesinvesteringer eller specifikke projekter, synes
de udelukkende at rumme en lempelse af de faste
udgifter. Kommissionen var derfor af den mening, at de
kunne betragtes som driftsstøtte, og at ingen af undtagelsesbestemmelserne i artikel 88, stk. 2 og 3, fandt anvendelse.

(34)

For det tredje har ordningen medført ekstra skatteindtægter, hvorfor man ikke kan sige, at ordningens
gennemførelse bliver bekostet med statsmidler.

(35)

For det fjerde drejer det sig ikke om en foranstaltning,
der begunstiger visse selskaber eller visse produktioner,
da det er en generel foranstaltning. Alle selskaber, der er
aktive i Nederlandene, uanset deres økonomiske aktivitet,
kan nemlig gøre brug af ordningen, hvis de beskæftiger
sig med internationale koncernfinansieringsaktiviteter.
Desuden stilles der i kfa-ordningen ingen betingelser
med hensyn til selskabets størrelse eller nationalitet. I
modsætning til hvad Kommissionen hævder, er denne
ordning ikke hovedsagelig beregnet på store nederlandske koncerner. Kfa-ordningen er således sammenlignelig med den italienske skatteordning, der er beregnet
på at tilskynde italienske virksomheder til at gå bort fra
»undergrundsøkonomien« (6), og som af Kommissionen
for kort tid siden er blevet betegnet som en generel
foranstaltning.

(36)

For det femte er den betingelse, at selskaberne skal være
aktive i fire lande eller to verdensdele, ikke i strid med
foranstaltningens generelle karakter. Det er trods alt de
selskaber, der opfylder dette kriterium, der løber de
største internationale finansieringsrisici, de risici, som
kfa-ordningen skal forsøge at afbøde. Det er ikke særlig
sandsynligt, at selskaber, der kun er aktive i et eller to
lande, løber sådanne risici. Spørgsmålet, om grænsen
skal ligge ved tre, fire eller fem lande, er ikke relevant,
eftersom den i den nederlandske lovgivning fastsatte
grænse er rimelig i forhold til formålet og således passer
til ordningens karakter og forvaltning.

(37)

For det sjette er de opstillede kriterier objektive, og de
nederlandske myndigheder råder ikke over skønsbeføjelser til at godkende eller afslå deltagelse i ordningen.

4. BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER
(31)

59 selskaber og VNO-NCW (5) har fremsat bemærkninger inden for den fastsatte frist. Det drejer sig navnlig
om selskaber, der selv gør eller har gjort brug af kfaordningen. Tre selskabers bemærkninger er ikke videresendt til Nederlandene, da de blev fremsat for sent. Disse
bemærkninger stemmer imidlertid i store træk overens
med de bemærkninger, der blev fremsat inden for fristen.
Næsten alle de selskaber, der har fremsat bemærkninger,
har tilsluttet sig VNO-NCW's holdning, hvis indhold
gengives i resumé nedenfor.

4.1. Kfa-ordningen er ikke en støtteforanstaltning
(32)

For det første er kfa-ordningen indført for at bremse
kapitalflugten fra Nederlandene. Meningen var at gribe
ind over for skattekonkurrencen mellem forskellige
lande, ikke at påvirke konkurrenceforholdene for forskellige selskaber. Ordningens forenelighed med traktaten
bør derfor bedømmes på grundlag af artikel 96 og 97
og ikke på grundlag af bestemmelserne vedrørende statsstøtte.

(33)

For det andet er kfa-ordningen ikke en støtteforanstaltning, eftersom de selskaber, der gør brug af ordningen,
ikke nyder fordele. I betragtning af internationale finan-

(5) Verbond van Nederlandse Ondernemingen — Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond.
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L 180/56
(38)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

altså to år før meddelelsen blev offentliggjort. Kfaordningen skal altså betragtes som eksisterende støtte, da
den, ligesom den belgiske ordning, på ikrafttrædelsestidspunktet ikke udgjorde støtte, men derefter blev til støtte
på grund af udviklingen på fællesmarkedet.

For det syvende havde man i det nederlandske skattesystem allerede inden indførelsen af kfa-ordningen
mulighed for under visse omstændigheder at fritage
reserver til beskyttelse mod specifikke risici for beskatning. Ifølge VNO-NCW drejer det sig navnlig om
eksportrisikoreserven, der ikke udgør statsstøtte.

4.3. Såfremt der er tale om ny støtte, er tilbagesøgning i strid med fællesskabsrettens almene
principper

4.2. Såfremt der er tale om statsstøtte, er det eksisterende støtte

(39)

For det første har Kommissionen inden indførelsen af
kfa-ordningen i 1997 gentagne gange bekræftet det
standpunkt, at tilsvarende foranstaltninger ikke udgør
statsstøtte. Såfremt Kommissionen ændrer sin politik,
kræver generelle retssikkerheds- og forsigtighedsprincipper, at den offentliggør en sådan holdningsændring i
god tid. Såfremt Kommissionen undlader en offentliggørelse heraf, bør den tage højde for den berettigede
forventning, som dens egen handlemåde vækker hos de
pågældende medlemsstater og selskaber. I den forbindelse bør den navnlig tage højde for, at et selskabs skatteorganisation ikke kan omstruktureres med tilbagevirkende kraft.

(40)

For det andet forhindrer princippet om lige behandling,
der er affattet i litra J i Rådets resolution af 1. december
1997 om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning (7)
(herefter benævnt »adfærdskodeksen«), Kommissionen i
at betragte kfa-ordningen som ny støtte, efter at den har
betegnet de belgiske koordinationscentre som eksisterende støtte. Dette gælder så meget desto mere på grund
af den juridiske vægt, som europæisk retspraksis
tillægger indledning af proceduren vedrørende nye støtteforanstaltninger. Konklusionen må således være, at
Kommissionen skal behandle kfa-ordningen i henhold til
proceduren for eksisterende støtte, og at beslutningen af
11. juli 2001 om indledning af den formelle undersøgelsesprocedure ikke kan opretholdes.

(41)

For det tredje har Kommissionen fra den 17. juli 2000
på ny undersøgt ordningen for koordinationscentrene
som eksisterende støtte på grundlag af artikel 1, litra b),
nr. v), i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 (8) (herefter
benævnt »procedureforordningen«). Heri fastsættes det, at
der ved eksisterende støtte bl.a. forstås »støtte, som anses
for at være en eksisterende støtte, fordi det kan godtgøres, at der ikke var tale om støtte, da den blev indført,
men at den blev en støtte på grund af udviklingen på
fællesmarkedet, uden at medlemsstaten havde foretaget
nogen ændringer«. I sit brev af 17. juli 2000 giver
Kommissionen ingen oplysninger om, at der skulle være
foregået en udvikling af det indre marked før den 10.
december 1998, datoen for offentliggørelse af Kommissionen meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne
på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af
virksomhederne (9) (herefter benævnt »meddelelsen«).
Ordningen blev imidlertid indført pr. 1. januar 1997,

(7) Se fodnote 2.
(8) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.
(9) Se fodnote 3.
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(42)

For det første kunne de nederlandske myndigheder og
den forudseende og påpasselige erhvervsdrivende på
grundlag af Kommissionens beslutninger med hensyn til
de belgiske koordinationscentre i 1980'erne, svaret fra
kommissær Brittan på en forespørgsel fra Parlamentet i
1990 og Kommissionens manglende indgriben over for
tilsvarende foranstaltninger fra andre medlemsstater med
rimelighed forvente, at kfa-ordningen ikke skal betragtes
som statsstøtte. Denne berettigede forventning om, at
kfa-ordningen er forenelig med fællesmarkedet, forhindrer tilbagesøgning af den tildelte støtte indtil datoen for
den endelige beslutning. Kommissionen understreger
trods alt selv, at indledningen af proceduren kun indeholder en foreløbig vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt den påtænkte foranstaltning skal betragtes som
støtte.

(43)

For det andet har Kommissionen ifølge procedureforordningen pligt til straks at gribe ind, såfremt den er i besiddelse af oplysninger om en eventuel uretmæssig støtte.
Allerede i 1997 havde Kommissionen modtaget alle
nødvendige oplysninger fra de nederlandske myndigheder. Det fremgår også af den kendsgerning, at alle de
argumenter, der i meddelelsen af 11. juli 2001 blev
fremført imod kfa-ordningen, allerede kunne have været
udledt af de tidligere modtagne oplysninger. Kommissionen kan således ikke påstå, at den har handlet så omgående, som den burde. Dette vejer så meget tungere på
grund af dommen i RSV-sagen (10). I denne sag afgjorde
Domstolen, at Kommissionen ved at undlade at gribe ind
i en unormalt lang periode hos støttemodtageren kunne
give anledning til berettiget forventning om, at der ikke
ville blive gjort indsigelser mod den ydede støtte.

4.4. Øvrige bemærkninger
(44)

Nogle selskaber bemærker, at de førhen har nydt godt af
den belgiske skatteordning for koordinationscentre, og at
de er af den mening, at de to ordninger har en stor
lighed med hinanden. Andre hævder, at valget af kfaordningen ikke udelukkende beror på skattemæssige
overvejelser, eftersom andre skatteordninger i eller uden
for Fællesskabet på det pågældende tidspunkt var mere
fordelagtige. Deres valg skulle være berettiget af flere
faktorer, herunder arten af den økonomiske infrastruktur
i Nederlandene.

(10) Domstolens dom af 24. november 1987, sag 223/85, RSV mod
Kommissionen, Sml. 1987, s. 4617.
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5. BEMÆRKNINGER FRA NEDERLANDENE

(45)

(49)

Allerførst bemærker de nederlandske myndigheder, at
Kommissionen har indledt proceduren på grundlag af
oplysninger, der blev fremlagt efter Kommissionens
anmodning om oplysninger af 12. februar 1999, skønt
disse oplysninger allerede var fremsendt til Kommissionen ved breve af henholdsvis 21. marts 1997 og 6.
januar 1998 som svar på en anmodning fra Kommissionen af 5. marts 1997.
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Endelig mener Nederlandene, at ordningen opfylder sit
formål, eftersom de pågældende koncernfinansieringsformuer uden ordningen ikke ville være placeret i Nederlandene, men i udlandet. De selskaber, der har besluttet at
blive i Nederlandene eller at etablere sig der, kan ikke
anses for at have fået nogen fordel, fordi de har afstået
fra de sikre, lavere skattetakster i visse andre lande. I
Nederlandene afhænger det reelle skattetryk af udviklingen af koncernfinansieringsoverskuddene og de tab,
som reserven blev etableret til at dække.

5.2. Betegnelse af ordningen som støtte som
omhandlet i EF-traktatens artikel 87
5.1. Baggrund for ordningens indførelse

(46)

(47)

Ifølge Nederlandene blev ordningen indført på grund af
den kendsgerning, at internationale koncerner af skattemæssige årsager flyttede deres finansieringsaktiviteter til
udlandet. Ifølge skattemyndighedernes vurdering drejede
det sig på det pågældende tidspunkt om et beløb på over
15 mia. NLG, hvoraf overskuddet ikke længere kunne
beskattes med den nederlandske selskabsskat. Nederlandene anså det for nødvendigt at indføre en lov, hvorved
det blev mere attraktivt for internationalt aktive selskaber
med hjemsted i Nederlandene igen at overføre deres
finansieringsaktiviteter til Nederlandene subsidiært at
beholde dem der. Foranstaltningens udformning passer
til karakteren og forvaltningen af loven om selskabsbeskatning af 1969. Den vedrører etablering af en reserve
til beskyttelse mod visse risici, navnlig specifikke risici i
forbindelse med aktiviteter som international koncern,
nærmere bestemt finansieringsaktiviteter og besiddelse af
kapitalandele. Ifølge Nederlandene vedrører det ikke en
skattelettelse, eftersom den etablerede reserve reelt er
skattepligtig. Det er ikke formålet med foranstaltningen
at trække finansieringsaktiviteter hos internationalt
aktive selskaber med hjemsted i udlandet til Nederlandene. Ikke desto mindre er ordningen dog tilgængelig for
sådanne selskaber og på nøjagtig de samme betingelser.

(50)

Nederlandene er først og fremmest af den mening, at
koncernfinansieringsordningen som affattet i artikel 15b
i loven om selskabsbeskatning af 1969 ikke udgør en
støtteforanstaltning som omhandlet i EF-traktatens
artikel 87. De mener nemlig, at ordningen ikke bekostes
af statsmidler, at den udgør en generisk foranstaltning,
og at den stemmer med ovennævnte lovs karakter og
forvaltning.

5.2.1. Kfa-ordningen bekostes ikke af statsmidler
(51)

Af Domstolens retspraksis følger det, at kun fordele, der
bekostes af statsmidler, skal betragtes som støtteforanstaltninger som omhandlet i EF-traktatens artikel 87 (11).
Kfa-ordningen bliver imidlertid ikke bekostet af statsmidler, eftersom den er indrettet på i det mindste at have
en budgetmæssigt neutral virkning. Ordningen har såvel
en indtægtsside som en udgiftsside.

(52)

Efter indførelsen af kfa-ordningen blev i 1998 et beløb
på næsten 10 mia. EUR, der tidligere forrentedes uden
for Nederlandene og ikke gav noget til den nederlandske
statskasse, anbragt i Nederlandene. Endvidere er der med
ordningens gennemførelse sat en stopper for tendensen
til at flytte finansieringsaktiviteter til andre lande. I denne
henseende kan det hævdes, at indførelsen af ordningen
har haft en positiv virkning på de nederlandske skatteindtægter. Hvad angår den fordel, som ordningen har
medført, vurderer Nederlandene skattetrykket på finansieringsaktiviteterne inden for ordningens rammer til et
gennemsnit på 15 %. Hertil skal føjes skattepligten på
risikoreserven og på overskuddet af andre aktiviteter, der
beskattes med den normale takst. Det er derfor vanskeligt at hævde, at ordningen er mere eller mindre fordelagtig end de skatteordninger, som selskaberne før
ordningens indførelse i 1997 havde udbytte af.

Endvidere understreger Nederlandene, at ordningen er
gennemsigtig, og at den ikke indebærer skønsbeføjelser
for inspektøren eller nogen som helst anden udøvende
instans. Den eneste begrænsning for anvendelsen af
denne ordning er, at selskabet skal være aktivt i mindst
fire lande eller to verdensdele, og dette tjener blot som
garanti for, at ordningen kun anvendes af de selskaber,
som løber sådanne risici, som har givet anledning til
indførelse af muligheden for at etablere en reserve.

5.2.2. Ordningen er en generisk foranstaltning
(48)

Endvidere erklærer Nederlandene, at foranstaltningen er
en del af en pakke, som tydeliggør de betingelser, som et
koncernfinansieringsselskab med sæde i udlandet skal
opfylde for at blive betegnet som datterselskab med
hensyn til dispensationer for datterselskaber, og som
begrænser eller på anden måde hindrer udhulningen af
skattegrundlaget ved hjælp af visse uretmæssige rentefradrag inden for en koncern.

(53)

Ordningen er ikke begrænset til specifikke sektorer og ej
heller begrænset hverken i tid eller til bestemte
regioner (12). Desuden giver ordningen ikke staten skønsbeføjelser.

(11) Dom af 13. marts 2001, sag C-379/98, Preussen Elektra/Schleswag,
Sml. 2001 I, s. 2099, præmis 59.
(12) Se Kommissionens beslutning 96/369/EF (EFT L 146 af 20.6.1996,
s. 42).
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Som Kommissionen også medgiver i sin meddelelse, har
den kendsgerning, at visse selskaber har større udbytte
end andre af en skatteforanstaltning, ikke nødvendigvis
til følge, at foranstaltningen falder inden for statsstøttereglernes anvendelsesområde (13). Ifølge Nederlandene er
Kommissionens påstand, at ordningen navnlig er indført
med henblik på store nederlandske koncerner, urigtig i
forbindelse med spørgsmålet om den påståede selektivitet. Det har i praksis vist sig, at der er mindst 16
selskaber med under 1 000 ansatte (10 af disse har færre
end 500 ansatte), og at der endvidere er mindst 16
selskaber, der har anvendt under 27 mio. EUR til
koncernfinansieringsaktiviteter (9 af disse selskaber har
anvendt under 7 mio. EUR). Af de 87 selskaber, der er
godkendt inden for ordningens rammer, er kun 20
noteret på Amsterdams børs som AEX- eller Midkapfonds.

Kravet om to kontinenter/fire lande kan ikke opfattes
som selektivitetskriterium, men udgør en rimelig målestok for, hvilke aktiviteter der giver en reel risiko. En
juridisk udformet, objektiv målestok, der giver tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende former for aktiviteter,
er langt at foretrække frem for eksempelvis skønsbeføjelser til inspektøren under en national domstols overopsyn. Det drejer sig om en nødvendig gennemførelsesbestemmelse, der passer ind i systemet i artikel 15b i
loven om selskabsbeskatning af 1969, og som desuden
mindsker de administrative udgifter.

systemet med udgiftsudligningsreserver i artikel 13 i
loven om indkomstbeskatning, der også finder anvendelse ved udskrivning af selskabsskat.

(58)

Kendetegnende for det nederlandske system med
udskrivning af overskudsskat er den valgfrihed, som virksomhederne almindeligvis har inden for rammerne af
den årlige overskudsberegning (om end der altid er
betingelser og grænser). Således kan virksomhederne
med hensyn til lageropgørelse under visse omstændigheder vælge mellem flere systemer med forskellige skattemæssige konsekvenser (kostpris, lavere markedsværdi,
minimumslager, last-in-first-out). Begrundelsen for en
sådan valgfrihed er altid, at lovgiveren ikke er i stand til
at udforme en ordning, der er rimelig i alle konkrete
situationer, og at de udøvende instanser heller ikke i
tilstrækkelig grad er rustede til det. I denne forbindelse
kan der også henvises til ordningen med fiskal enhed i
selskabsbeskatningen; selskabet kan på visse betingelser
vælge dette. Ordningen med henlæggelser skal også ses i
dette lys: Selskabet kan selv inden for det fastsatte
maksimum fastsætte omfanget af henlæggelser.

(59)

I det nederlandske system findes der også lovbestemmelser, der gør det muligt, på visse betingelser, mod en
nominel takst (der er lavere end den normale) at afregne
over reserven. Således anvendtes en nedsat takst på 15 %
med hensyn til bestemte organer, der som følge af
lovændringer ikke længere var kvalificerede som investeringsselskaber, og som derfor skulle beskattes over den
etablerede geninvesteringsreserve.

(60)

Ved den femårlige afregning af koncernfinansieringsreserven til 10 % — kommercielt motiveret eller ej — står
den pågældende virksomhed over for en række ulemper:
Den kan ikke længere henlægge, og den skal opretholde
substansen. Hvis den ikke vil eller kan acceptere disse
ulemper, skal reserven afregnes til den normale takst.

5.2.3. Kfa-ordningen passer til karakteren og forvaltningen af
loven om selskabsbeskatning af 1969

(56)

(57)

På grund af målsætningen, nemlig at forhindre en yderligere udhuling af skattegrundlaget, er ordningen
nødvendig og funktionel for forvaltningen af loven om
selskabsbeskatning af 1969, og den retfærdiggøres af
systemets karakter og forvaltning. Kravene i forbindelse
med anvendelsen af kfa-ordningen (substanskravene,
minimumsgrænsen på to verdensdele og fire lande og
spredningskravet) er nødvendige for at sikre, at kfaordningen anvendes hensigtsmæssigt, for gennemførelse
af udgangspunkterne for den tilladelse (til en risikoreserve, der hænger sammen med aktiviteterne som international koncern) og forhindring af skønsbeføjelser.
Disse krav kan desuden hverken kaldes selektive eller
ekstremt strenge.

Den nederlandske regering fremfører endvidere, at et
system, hvorved man etablerer reserver til dækning af
fremtidige tab, er kendetegnende for det nederlandske
system med skattemæssig beregning af årligt overskud.
Dette system adskiller sig som sådan stort set ikke fra

(13) Se meddelelsens punkt 14.
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5.3. Traktatens artikel 96 og 97

(61)

Af de her anførte grunde er den nederlandske regering af
den mening, at kfa-ordningen ikke udgør en støtteforanstaltning som omhandlet i artikel 87, og at proceduren i
artikel 96 burde kunne anvendes, såfremt der skulle være
tale om en disparitet mellem medlemsstaternes lovbestemmelser, der forvrider konkurrenceforholdene på
fællesmarkedet. For så vidt der i Spaak-rapporten (14)
skelnes mellem generelle og specifikke forvridninger,
burde kfa-ordningen måske betegnes som en generel
forvridning og ikke som en specifik. Efter den nederlandske regerings vurdering bør drøftelserne inden for
rammerne af adfærdskodeksen vedrørende erhvervsbeskatningen regnes som høring af medlemsstaterne som
omhandlet i EF-traktatens artikel 96.

(14) »Rapport des chefs des délégations aux ministres des affaires étrangères«, Bruxelles 1956, s. 60-61.
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Under alle omstændigheder er Nederlandene af den
mening, at EF-traktatens artikel 87 udelukkende vedrører
specifikke forvridninger, og at dens anvendelsesområde
ikke kan udvides til generelle foranstaltninger.

(67)

5.4. Ordningen er en eksisterende støtteforanstaltning

(63)

Såfremt kfa-ordningen skal betragtes som statsstøtte, er
Nederlandene af den mening, at ordningen bør betragtes
som en eksisterende støtteforanstaltning som omhandlet
i procedureforordningens artikel 1, litra b), nr. v). Den
nederlandske regering baserer dette synspunkt på sagen
vedrørende den belgiske ordning for koordinationscentre
og drøftelserne om skadelig skattekonkurrence.

(64)

Kommissionen var i 1984 af den mening, at den belgiske
ordning for koordinationscentre (15) ikke udgjorde støtte.
Senere vurderede den, at ordningen var blevet til støtte
på grund af fællesmarkedets udvikling som omhandlet i
procedureforordningens artikel 1, litra b), nr. v). Ifølge
den nederlandske regering er der således også al mulig
grund til at betragte kfa-ordningen, der har væsentlige
træk til fælles med den belgiske ordning for koordinationscentre, som eksisterende støtte. Begge ordninger er
trods alt rettet mod internationalt aktive virksomheder,
der udfører meget mobile aktiviteter og derved bliver
meget følsomme over for skattesystemer.

(65)

Nederlandene føler sig bestyrket i denne opfattelse af de
svar, som Kommissionen har givet på parlamentsforespørgsler vedrørende de belgiske koordinationscentre og
navnlig ved det svar, som den i 1990 gav på den skriftlige forespørgsel (16) fra Gijs de Vries, hvoraf det fremgik,
at Kommissionen var af den mening, at ordningen
vedrørende belgiske koordinationscentre, såvel som
tilsvarende ordninger i andre medlemsstater, ikke faldt
ind under statsstøttereglerne.

(66)

Den pågældende udvikling af fællesmarkedet har efter
den nederlandske regerings mening fundet sted i slutningen af 1990'erne. I de år har fællesmarkedet udviklet
sig som følge af etableringen af tredje fase af Den
Økonomiske og Monetære Union og den tiltagende
globalisering. Forskellene mellem medlemsstaternes skattesystemer, navnlig selskabsskatten, er herved blevet
stadig mere markant. Samtidig stræber internationalt
aktive selskaber stadig mere intenst efter at nedbringe
skatten. Disse udviklinger har givet anledning til diverse
opfordringer fra blandt andre Kommissionen til europæisk handling med hensyn til selskabsskatten.

(15) XIV. beretning om konkurrencepolitikken (1984), s. 271.
(16) Skriftlig forespørgsel nr. 1735/90 (EFT C 63 af 11.3.1991, s. 37).
Se endvidere de foregående spørgsmål fra de belgiske europaparlamentarikere Radoux (nr. 2381/82 (EFT C 170 af 26.6.1983, s. 9))
og Van Rompuy (nr. 1817/83 (EFT C 148 af 6.6.1984, s. 14)).
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Ifølge Nederlandene har dette ført til den aftalte adfærdskodeks til beskyttelse mod skadelig skattekonkurrence af
1. december 1997 som en del af den såkaldte skattepakke. I adfærdskodeksen anerkendes sammenhængen
med statsstøttereglerne i EF-traktaten eksplicit, og
Kommissionen giver tilsagn om at offentliggøre retningslinjer til præcisering af anvendelsen af statsstøttereglerne
på foranstaltninger vedrørende den direkte selskabsbeskatning. Denne præcisering blev fremsat i Kommissionens meddelelse. Samtidig anfører Kommissionen i
adfærdskodeksen, at den har til hensigt at undersøge
eller på ny at afprøve medlemsstaternes gældende skatteordninger og nye udkast i forhold til EF-traktatens
bestemmelser. Ifølge den nederlandske regering stammede Kommissionens planer herom, og navnlig planerne
om på ny at undersøge visse foranstaltninger, til dels fra
den tanke, at en fornyet undersøgelse af skatteforanstaltninger var nødvendig, fordi udviklingen af fællesmarkedet ville kunne føre til nye ideer.

5.5. Tilbagebetaling

(68)

I tilfælde af at kfa-ordningen, i modsætning til hvad den
nederlandske regering mener, skal betragtes som en støtteforanstaltning og ikke kan betragtes som eksisterende
støtte, er der efter den nederlandske regerings vurdering
grunde til ikke at kræve udbetalt støtte tilbagebetalt.

(69)

Ifølge procedureforordningens artikel 14 kræver
Kommissionen ikke tilbagebetaling af støtte, hvis det vil
være i modstrid med et generelt princip i fællesskabslovgivningen. I dette tilfælde ville krav om tilbagebetaling
være i strid med det generelle princip om berettiget
forventning (17). Nederlandene baserer navnlig sin vurdering på generaladvokatens konklusioner i sag 223/
85 (18), hvori det fastslås, at Kommissionen også med
hensyn til ikke-anmeldte støtteforanstaltninger skal
handle omgående.

(70)

Dette princip, at Kommissionen skal handle omgående,
er også fastsat i procedureforordningens artikel 10.

(71)

Desuden havde Kommissionen, som allerede bemærket i
det foregående, ved brev af 5. marts 1997 (19) rettet en
anmodning om oplysninger til Nederlandene, som
Nederlandene besvarede udførligt ved brev af 21. marts
1997. Først ved brev af 12. februar 1999 (20) tog
Kommissionen sagen op igen, uden på nogen måde at

(17) Et anerkendt princip i Domstolens retspraksis: dom af 14. maj
1975, sag 74/74, CNTA mod Kommissionen, Sml. 1975, s. 533;
dom af 25. januar 1979, sag 98/78, Racke mod Mainz, Sml. 1979,
s. 69.
(18) Se fodnote 10.
(19) Brev D/51112 af 5. marts 1997.
(20) Brev D/50716 af 12. februar 1999.
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henvise til korrespondancen af 1997 og uden at stille
andre spørgsmål. Den nederlandske regering svarede ved
brev af 30. april 1999 (21). Først ved brev af 11. juli
2001 (22) blev proceduren efter artikel 88, stk. 2, indledt.
Nederlandene er også af den mening, at der ikke kan
fremføres retsgyldige argumenter til forsvar for denne
forsinkelse på mere end fire år, så meget desto mere som
at kfa-ordningen ikke er blevet ændret i den mellemliggende periode. Af disse grunde er Nederlandene af den
mening, at en for langvarig administrativ procedure, i
overensstemmelse med førnævnte retspraksis såvel som
Kommissionens faste praksis i forbindelse med beslutninger (23), udgør en begrundelse for ikke at kræve tilbagebetaling.
(72)

(73)

Nederlandene er endvidere af den mening, at det grundlæggende krav om retssikkerhed forhindrer, at Kommissionen kan vente i det uendelige med at udøve sine beføjelser (24). Som svar på spørgsmål fra det nederlandske
andetkammer i 1997 om foreneligheden af ordningen
med fællesskabsbestemmelserne forklarede den nederlandske regering nemlig, at Kommissionen havde bedt
om oplysninger, og at man efter besvarelse af spørgsmålene ikke havde hørt yderligere fra Kommissionen.
Dermed blev disse oplysninger offentliggjort. I foråret
1997 havde nogle få selskaber stadig fordel af
ordningen, eftersom der endnu ikke var truffet nogen
beslutning. Såfremt Kommissionen dengang havde
handlet hurtigere og havde givet udtryk for sine betænkeligheder, ville sagen være forløbet anderledes, og man
havde kunnet forhindre, at de pågældende selskaber kom
til at lide skade.
Endelig mener Nederlandene, at Kommissionen, da kfaordningen udgør en del af en sammenhængende pakke
af foranstaltningen for at modvirke udhulning af skattegrundlaget, uretmæssigt fjerner ét element af denne
sammenhængende pakke. Hvis Kommissionen kunne
påvise, at der i bestemte tilfælde har været tale om
begunstigelse af visse selskaber, ville i dette tilfælde og
på denne baggrund et krav om tilbagebetaling være en
uforholdsmæssig foranstaltning.

6. NEDERLANDENES REAKTION PÅ BEMÆRKNINGER
FRA INTERESSEREDE PARTER
(74)

Som reaktion på bemærkningerne fra interesserede tredjeparter påpeger Nederlandene, at det store antal svar
viser sagens betydning, og at de fremførte meninger
støtter og forstærker det standpunkt, myndighederne
allerede har givet udtryk for. Endvidere skal opmærksomheden henledes på to aspekter.

(75)

For det første viser forskelligartetheden af de selskaber,
der har fremsat bemærkninger, med al ønskelig tydelighed, at kfa-ordningen er åben for alle selskaber, der
udøver internationale finansieringsaktiviteter, uanset
hvilken sektor de er aktive i.

(21)
(22)
(23)
(24)

Nr. 9596.
Reference D/289741.
Se navnlig beslutning 92/329/EØF og 2001/168/EKSF.
Se dom af 14. juli 1972, sag 48/69, ICI mod Kommissionen, Sml.
1972, s. 619, præmis 49.

(76)
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For det andet bør, i betragtning af Kommissionens brev
af 17. juli 2000, betegnelsen »eksisterende støtte« opretholdes i forbindelse med kfa-ordningen for det tilfælde,
at Kommissionen er af den mening, at det drejer sig om
en støtteforanstaltning.

7. VURDERING AF STØTTEN

(77)

Kommissionen bekræfter sin vurdering, at kfa-ordningen
udgør statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87,
stk. 1. Den kan ikke acceptere de argumenter, der er
fremført af Nederlandene og de interesserede parter, af
følgende grunde.

(78)

For det første betyder det faktum, at ordningen blev
indført for at modvirke kapitalflugten fra Nederlandene
til andre lande, ikke, at dens forenelighed med traktaten
udelukkende skal vurderes på grundlag af artikel 96 og
97. Undersøgelsen af foreneligheden af en — skattemæssig eller ej — foranstaltning med bestemmelserne
vedrørende statsstøtte drejer sig om følgerne heraf og
ikke om foranstaltningens formål. Så snart en foranstaltning opfylder alle fire kriterier i traktatens artikel 87, stk.
1, udgør den derfor en støtteforanstaltning, hvorfor
bestemmelserne i artikel 88 finder anvendelse. Og
Kommissionen er efter den nedenfor beskrevne undersøgelse kommet til det resultat, at den pågældende foranstaltning opfylder alle disse fire kriterier.

7.1. Fordel

(79)

For det første skal foranstaltningen give en fordel, som
mindsker de skatter, selskaberne normalt skal svare. Som
det fastslås i meddelelsens punkt 9, kan denne fordel
opnås ved, at skattetrykket mindskes, når reserverne
indgår i regnskabet.

(80)

Med risikoreserven, der er skattefri, kan skattetrykket
altså omgående mindskes. Denne mindskelse af skattetrykket kan være betydelig og beløbe sig til 80 % af det
skattepligtige overskud af koncernens finansieringsaktiviteter. Såvel de selskaber, som direkte profiterer af
ordningen, som de koncerner, de tilhører, opnår ved
denne anselige og omgående mindskelse af skattetrykket
en fordel som omhandlet i artikel 87, stk. 1. Denne
fordel opstår ved, at beskatningen af de beløb, der
tilføres reserven, udsættes; i visse tilfælde bliver disse
beløb lavere beskattet eller slet ikke beskattet.

(81)

For tilbagetrækning fra risikoreserven gælder det
normalt, at standardtaksten er den i Nederlandene
gældende for selskabsbeskatning, nemlig 35 %. Dette er
imidlertid ikke altid tilfældet. Således kan man på den
ene side trække midler ud af reserven, som under visse
omstændigheder beskattes med en takst på 10 %, mens
det på den anden side, ved erhvervelse af andele, er
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modsvares af en stigning i antallet af skattepligtige
selskaber, kan ikke føre til den konklusion, at foranstaltningen ikke bekostes af statsmidler. En foranstaltnings
karakter af støtte bør vurderes på et bestemt tidspunkt
for den enkelte virksomhed, for at det kan konstateres,
om nogle selskaber modtager mere statsstøtte eller
bidrager mindre til finansieringen af offentlige goder og
tjenester. I modsat fald ville enhver form for støtte være
retfærdiggjort, hvis den tilskyndede en virksomhed til at
etablere sig i en bestemt medlemsstat, gjorde den i stand
til at øge sine fremtidige skattepligtige indtægter eller
forhindrede, at den forlod landet.

muligt at trække midler ud af risikoreserven, uden at
disse straks beskattes. Alt efter det enkelte tilfælde kan
de beløb, der trækkes af reserven, såfremt der ifølge
myndighederne er tale om en særlig stor risiko, beløbe
sig til 50 til 100 % af købesummen. Heroverfor står, at
de beløb, der er opført i selskabets regnskaber, mindskes
i forhold hertil. Takket være denne mekanisme kan
selskabets skattetryk omgående mindskes, uden at den
risiko, reserven beskytter imod, rent faktisk er til stede.
Ganske vist vil, i tilfælde af likvidation eller salg af
erhvervede aktiver, tabet i skatteindtægter være mindre,
end hvis værdien af de aktiver, der er opført i regnskabet, mindskes med det beløb af reserven, der er
anvendt til erhvervelsen, men likvidationen af de omtalte
aktiver er fortsat et usikkert element og i visse tilfælde
endda fuldkommen hypotetisk. Der sættes nemlig ingen
frist for denne fordels skattemæssige kompensation.

(82)

Kommissionen kan ikke acceptere det argument, at kfaordningen, i sammenligning med andre landes ordninger
vedrørende internationale koncernselskabers finansieringsaktiviteter, ikke giver internationalt opererende
selskaber nogen som helst fordele. Fordelen skal trods
alt, inden for rammerne af undersøgelse af eventuel statsstøtte, udelukkende vurderes på nationalt niveau, i dette
tilfælde med hensyn til de nederlandske selskaber, der er
udelukket fra kfa-ordningen på grund af de strenge
betingelser, denne ordning er behæftet med. At kfaordningen skulle være mindre attraktiv end andre
ordninger, der finder anvendelse uden for Nederlandene,
er derfor ikke relevant i dette tilfælde.

(83)

Kommissionens konklusion er derfor, at etablering af
reserven giver en fordel i form af en udsættelse af skatten
på ubestemt tid. Desuden rummer det faktum, at der for
visse måder at anvende reserven på gælder lavere skattetakster, ligeledes en fordel som omhandlet i EF-traktatens
artikel 87, stk. 1, såvel for de pågældende selskaber som
for de koncerner, de tilhører.

7.3. Skadelig indvirkning på konkurrencen
samhandelen mellem medlemsstaterne
(85)

For det andet skal fordelen bekostes af statsmidler. I
nærværende tilfælde er Kommissionen af den mening, at
foranstaltningen bekostes med statsmidler, fordi en
bevilget skattenedsættelse, uanset om denne har form af
skatteudsættelse eller nedsættelse af skattetaksten, fører
til en nedgang i statens indtægter. Såvel Nederlandene
som interesserede parter har anført, at foranstaltningen
ikke har medført indtægtstab for staten, men at den
derimod har sat en stopper for flytningen af virksomheder ud af Nederlandene og har bidraget til, at selskaber
er vendt tilbage eller har etableret sig i Nederlandene,
hvorved der kompenseres for de lavere indtægter, der er
resultatet af et mindre skattetryk. Kommissionen er ikke
enig i denne vurdering, der beror på en cost-benefitanalyse. Det faktum, at en nedgang i indtægter på et
senere tidspunkt, takket være foranstaltningen, kan

og

I Domstolens retspraksis (25) og punkt 11 i ovennævnte
meddelelse hedder det, at hvis »støtten styrker denne
virksomheds stilling over for konkurrerende virksomheder i samhandelen inden for EF, er dette alene tilstrækkeligt til at anse samhandelen for påvirket«. Dette kriterium er opfyldt, fordi de begunstigede selskaber hører til
multinationale koncerner, hvoraf de fleste — om ikke
alle — opererer på fællesskabsmarkedet. Når disse
selskaber med virksomheder i mindst fire lande eller to
verdensdele får særlige fordele, styrker det deres finansielle situation. Desuden fastslår Kommissionen, at
ordningen har en skadelig indvirkning på samhandelen
og konkurrencen i Fællesskabet, fordi den, hvilket i
øvrigt understreges af såvel Nederlandene som de interesserede parter, er tilgængelig for alle økonomiske
sektorer, altså også de sektorer, der driver intensiv
samhandel inden for Fællesskabet.

7.4. Selektivitet
(86)

Endelig skal foranstaltningen være specifik eller selektiv i
den forstand, at den tilgodeser visse selskaber eller visse
produktioner.

(87)

Først og fremmest er den kendsgerning, at ordningen
ikke er selektiv med hensyn til de pågældende selskabers
branche, nationalitet eller størrelse, ikke tilstrækkelig til
at påvise, at kfa-ordningen er en generel foranstaltning. I
og med at kfa-ordningen kun gælder for finansieringsaktiviteterne i internationalt aktive koncerner, der er
etableret i mindst fire lande eller to verdensdele, kan det
med rimelighed siges, at selektivitetskriteriet er opfyldt.
Som det fastslås i meddelelsens punkt 20, er visse skattefordele undertiden begrænset til visse virksomhedsfunktioner, navnlig tjenesteydelser inden for samme koncern.
Hvis sådanne skattefordele begunstiger visse selskaber
eller visse produktioner, kan de udgøre statsstøtte. Ikke
alene gælder kfa-ordningen kun for finansielle transaktioner inden for samme koncern, men derudover kommer
kun nogle af disse transaktioner i betragtning.

7.2. Brug af statsmidler

(84)
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(25) Domstolens dom af 17. september 1980, Philip Morris/Commissie,
sag 730/79, Sml.1980, s. 2671.
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De selskaber, som kommer i betragtning til ordningen,
bliver nemlig behæftet med yderligere betingelser.
Således kommer kun finansieringstransaktioner, der
udelukkende ledes fra Nederlandene uden væsentlig
indflydelse udefra, i betragtning, og omfanget af de
finansielle aktiviteter med selskaber i Nederlandene skal
være begrænset til 10 % af de samlede aktiviteter. Disse
kriterier bekræfter udtrykkeligt, at de nederlandske
myndigheders hensigt er at begrænse denne ordning til
multinationale koncerner, hvis finansielle centrum er
etableret i Nederlandene, men som leder finansieringsaktiviteter, der hovedsagelig gennemføres af deres udenlandske selskaber. Foranstaltningen er således selektiv
alene af den grund, at den hverken gælder for koncerner,
der hovedsagelig er etableret på Nederlandenes område,
eller for multinationale selskaber, der er etableret i
mindre end fire lande. Desuden har den, hvilket den
nederlandske regering har understreget, til formål at
sætte en stopper for, at multinationale selskabers finansieringsaktiviteter flyttes ud af Nederlandene, og at
fremme deres tilbagevenden til landet. Foranstaltningen
har således fra første færd været beregnet på et
begrænset antal.

Endvidere kan det argument, at foranstaltningen er en
generel foranstaltning, fordi den er sammenlignelig med
andre skattebestemmelser i Nederlandene vedrørende
etablering af risikoreserver og med den italienske
ordning til bekæmpelse af undergrundsøkonomien, ikke
accepteres. Disse to foranstaltninger udviser nemlig
andre kendetegn end kfa-ordningen. Med henvisning til
den italienske ordning påpeger Kommissionen udtrykkeligt, at denne er tilgængelig for alle selskaber, uafhængigt
af den udøvede aktivitet, af om denne foregår inden for
en koncern og uafhængigt af stedet, hvor den udøves, og
uanset om det er på nationalt eller internationalt niveau.
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staltninger, der ligner støtteordninger, kan nemlig være
berettiget ved ordningens karakter og forvaltning.
Eftersom det i nærværende tilfælde drejer sig om etablering af reserver til beskyttelse mod risici, der hænger
sammen med visse aktiviteter, har de nederlandske
myndigheder fremført følgende argumenter.

(92)

For det første medfører internationale transaktioner
særlige risici i forhold til nationale transaktioner, hvor de
politiske eller kommercielle risici er mindre eller lettere
at forudse. Endvidere skal, som de nederlandske myndigheder erklærer, indskud på risikoreserven stå i forhold til
de reelle risici.

(93)

På grundlag af de argumenter, der er fremført i forbindelse med proceduren, erkender Kommissionen, at de
beløb, der er indsat på risikoreserven, kan dække nogle
meget reelle risici. Dette fremgår deraf, at forskellige
interesserede parter over for Kommissionen har tilkendegivet, at de har trukket penge fra reserverne, efter at
visse risici rent faktisk var blevet en realitet. Det faktum,
at reserven, i hvert fald i visse tilfælde, kan være berettiget ud fra et regnskabsmæssigt og finansielt synspunkt,
betyder dog ikke, at det er berettiget at begrænse den til
visse kategorier af selskaber.

(94)

Kommissionen kan ikke acceptere det argument, at minimumskravet om fire lande eller to verdensdele kun tjener
det formål at give objektive kriterier for vurderingen af,
om de grundlæggende krav er opfyldt. For om end det er
logisk i et skattesystem at opstille bestemte grænser eller
tærskler med henblik på at sikre systemets funktion, må
disse tærskler dog ikke føre til, at der stilles urimelige
krav, som ikke står i et rimeligt forhold til hensigterne.
Koncerner, der er aktive i kun tre lande eller i kun en
verdensdel, er objektivt set ikke mindre udsatte for risiciene ved internationale finansieringsaktiviteter. Der er
derimod ingen tvivl om, at antallet af selskaber, der ikke
opfylder kfa-ordningens kriterier, er langt større end det
antal, der opfylder dem. Dermed og i lyset af den dom,
der for nylig er afsagt af Retten i Første Instans i sagen
Alava (27), er det ikke påvist, at foranstaltningen retfærdiggøres ved det nederlandske skattesystems karakter og
forvaltning. Således kan kampen mod udhulning af skattegrundlaget eller den utilstrækkelige konkurrenceevne,
som koncernselskabernes finansieringsaktiviteter i Nederlandene led under før 1997, ikke berettige til, at et
begrænset antal selskaber bevilges statsstøtte. Dette blev
navnlig fastslået af Domstolen i sag 173/73 (28).

(95)

Som tidligere anført har ordningen udtrykkeligt til
formål at tilskynde til, at store multinationale koncerner
flytter deres finansieringsaktiviteter tilbage til Nederlandene. Denne målsætning hører hjemme i økonomisk
politik, men er ikke en naturlig del af et skattesystem.

Desuden skal det påpeges, at de ovennævnte fordele, der
kan medføre en betragtelig mindskelse af skattetrykket,
kun gælder for et meget begrænset antal selskaber,
nemlig 87. Det fremgår tydeligt, at dette antal er
særdeles lille i forhold til det samlede antal selskaber, der
betaler selskabsskat (26). Selv hvis man gik ud fra, at dette
antal burde sammenholdes med det samlede antal multinationale selskaber i Nederlandene, må man fastslå
følgende. Af disse koncerner kan kun et fåtal opfylde
kfa-ordningens krav, og det uanset arten og omfanget af
de risici, de løber i forbindelse med deres internationale
aktiviteter.

B e r e t ti g e l se p å g r u nd a f or dni ng e ns ka r a kt e r
og for v a lt ni ng

(91)

I meddelelsens punkt 23 hedder det: »Den differentiering,
der er forbundet med visse foranstaltninger, betyder ikke
nødvendigvis, at de må betragtes som statsstøtte.« Foran-

(26) Det samlede antal selskaber i Nederlandene er 555 000 ifølge
rapporten fra Det Europæiske Observationscenter for SMV nr. 2/
2002.

(27) Dom af 23. oktober 2002, sag T-346/99, Sml. 2002 II, s. 4259,
præmis 58-63.
(28) Dom af 2. juli 1974, sag 173/73, Italien mod Kommissionen, Sml.
1974, s. 709, præmis 22-33.
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Skønt det i lyset af bemærkningerne fra Nederlandene og
interesserede parter har vist sig, at indskud på risikoreserven faktisk havde til formål at beskytte mod risici, er
det ikke påvist, at grænsen på 80 % af nettooverskuddet
ved de internationale finansieringsaktiviteter og 80 % af
overskuddet på det begunstigede selskabs samlede aktiviteter i alle tilfælde var i overensstemmelse med de reelle
risici. Der kan foretages indskud på reserven, så snart det
påvises, at en risiko rent faktisk er til stede; risikoens
omfang skal imidlertid ikke på nogen måde påvises, og
den eneste begrænsning er den bestemmelse, at højst
80 % af overskuddet ved internationale finansieringsaktiviteter må indskydes på reserven.
Eftersom formålet med risikoreserven er beskyttelse mod
risici i forbindelse med internationale finansieringsaktiviteter, stemmer tilbagetrækninger fra en risikoreserve
med midlertidig skattefritagelse med henblik på opkøb i
Nederlandene eller i udlandet heller ikke med den
anførte begrundelse for etablering af risikoreserver i
almindelighed, men snarere med den logik, der ligger til
grund for en støtteordning til fordel for overtagelse af
selskaber. Ved overtagelse af selskaber kompenseres der
jo kun for det mindskede skattetryk, hvis de pågældende
selskaber videresælges eller træder i likvidation. Om der
under de omstændigheder opkræves skat, afhænger ikke
af, om den pågældende risiko er reel eller ej, men af en
beslutning truffet af det selskab, der falder ind under kfaordningen.
Og endelig er Kommissionen, uagtet de for ordningen
gældende grænser, på forhånd af den mening, at den
skattemæssige behandling af finansielle transaktioner
inden for en koncern ikke bør adskille sig fra behandlingen af finansielle transaktioner mellem selskaber uden
indbyrdes tilknytning. Eftersom den ulempe, der rammer
disse aktiviteter i Nederlandene i forhold til visse skattesystemer, i proceduren fremføres som den væsentligste
berettigelse, er Kommissionen af den mening, at denne
berettigelse ikke kan begrundes med logikken i det
nederlandske skattesystem, men snarere opfylder målsætninger i den økonomiske politik.

7.5. Betegnelse af ordningen som ulovlig støtte

(99)

Såvel Nederlandene som interesserede parter har anført,
at kfa-ordningen bør betragtes som en eksisterende støtteforanstaltning, navnlig på grund af dens lighed med
den belgiske ordning vedrørende koordinationscentre,
hvorom Kommissionen i 1984 fastslog, at den ikke
kunne betegnes som en støtteforanstaltning. I den
forbindelse bør der skelnes mellem en række sager.

L 180/63

Kommissionens subjektive vurdering, om en foranstaltning udgør støtte eller ej. I nærværende tilfælde er det
fastslået, at den nederlandske ordning ikke blev anmeldt
til Kommissionen forud for dens gennemførelse, og at de
oplysninger, som Nederlandene på Kommissionens
anmodning fremlagde i marts 1997, ikke kan sidestilles
med en anmeldelse som omhandlet i traktatens artikel
88, stk. 3.

(101) For det andet er det blevet bemærket, at der med hensyn

til ordningen for de belgiske koordinationscentre, der
fremdrages af Nederlandene og de interesserede parter,
ganske vist i 1984 blev vedtaget en beslutning, hvori det
fastslås, at ordningen ikke betragtes som støtteforanstaltning, men at denne beslutning naturligvis kun gælder
den belgiske ordning, eftersom den udelukkende er rettet
til Belgien. Skønt de to ordninger udviser visse ligheder,
er de dog uomtvisteligt forskellige, navnlig på grund af
den anvendte metode og fordelenes beskaffenhed.

(102) Endelig kan kfa-ordningen ikke betragtes som eksiste-

rende støtte som omhandlet i procedureforordningens
artikel 1, litra b), nr. v), eftersom alle elementer af
begrebet statsstøtte fra det øjeblik, hvor foranstaltningen
blev indført, var til stede. I øvrigt er det ikke påvist, hvor
meget fællesmarkedet har udviklet sig. For selv om
indførelsen af tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union og den tiltagende globalisering ganske vist er
permanente, betydelige foreteelser, er de ikke desto
mindre led i fortsatte processer, der blev igangsat længe
før kfa-ordningens indførelse. Tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union er kronen på værket i de
forsøg på koordinering af valutapolitikken, som allerede
blev påbegyndt i 1970'erne. Globaliseringen kan på sin
side føres tilbage til den multilaterale karakter af GATThandelsaftalen (30) fra efterkrigstiden. Hvad den
førnævnte meddelelse fra Kommissionen angår, er
denne, som det blev bemærket af Retten i Første Instans
i sagen Alava (31), i store træk baseret på Domstolens og
Rettens retspraksis og skaber blot klarhed om anvendelsen af traktatens artikel 87 og 88 om skattemæssige
foranstaltninger. Selv hvis det forudsættes, at Kommissionens beslutningspraksis er ændret, som Retten i Første
Instans understregede det i sin dom i sagen Gibraltar
mod Kommissionen (32), kan spørgsmålet, hvorvidt en
myndighedsforanstaltning udgør en eksisterende eller en
ny støtteforanstaltning, ikke afhænge af Kommissionens
subjektive vurdering; det skal afgøres uden hensyn til
enhver tidligere administrativ praksis i Kommissionen.

7.6. Undersøgelse af foreneligheden

(103) Eftersom den pågældende skatteordning udgør statsstøtte
(100) Allerførst skal det påpeges, at begrebet støtteforanstalt-

ning er en objektiv størrelse, og at Kommissionen, hvad
det angår, ikke har nogen skønsbeføjelser. Domstolen (29)
har ligeledes afsagt den kendelse, at det ikke kan bero på
(29) Dom af 17. juni 1999, sag C-295/97, Piaggio, Sml. 1999 I, s.
3735, præmis 44 ff.

som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, skal
dens eventuelle forenelighed undersøges i lyset af undtagelsesbestemmelserne i artikel 87, stk. 2 og 3.
(30) Den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.
(31) Præmis 83 og 84.
(32) Dom af 30. april 2002, forenede sager T-195/01 og T-207/01,
Sml. 2002 II, s. 2309, præmis 121.
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stk. 2, vedrørende støtte af social art til enkelte forbrugere, støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er
forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige
begivenheder, og støtteforanstaltninger for økonomien i
visse af Forbundsrepublikken Tysklands områder, finder
ikke anvendelse i nærværende sag.

selskaber, de støtteberettigede omkostninger eller
begrænsning af støtteintensiteten. Desuden har skattelettelsen virkning straks efter investeringen, og det endelig
beløb kan ikke på forhånd beregnes; foranstaltningen
kan således indeholde driftsstøtte, der, som bemærket
ovenfor, ikke kan komme i betragtning til undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra c).

(105) Undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra a),

(110) Eftersom nærværende ordning ikke falder ind under

(104) Undtagelsesbestemmelserne i EF-traktatens artikel 87,

vedrørende muligheden for at yde støtte til fremme af
den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en
alvorlig underbeskæftigelse, finder ikke anvendelse i dette
tilfælde, eftersom ingen enkeltområder i Nederlandene
falder ind under denne bestemmelse. Det samme gælder
for undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra c),
hvorved støtte til fremme af udviklingen af visse
erhvervsgrene eller økonomiske regioner tillades,
eftersom nærværende ordning også gælder uden for
regioner, der falder ind under denne undtagelsesbestemmelse.

(106) Skatteordningen vedrørende risikoreserven falder heller

ikke ind under kategorien af projekter af fælleseuropæisk
interesse, der kommer i betragtning til undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra b), og dens formål er
heller ikke fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven, hvorved den kunne falde ind under undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra d).

(107) Endelig skal det undersøges, om den pågældende

ordning kommer i betragtning til undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra c), idet støtte til fremme
af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske
regioner er tilladt, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.

nogen af undtagelsesbestemmelserne i EF-traktatens
artikel 87, er den uforenelig med fællesmarkedet.

7.7. Berettigede forventninger
(111) I artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999

hedder det: »Kommissionen kræver ikke tilbagebetaling
af støtte, hvis det vil være i modstrid med et generelt
princip i fællesskabslovgivningen«. I henhold til Domstolens retspraksis og Kommissionens egen beslutningspraksis er et krav om tilbagebetaling af støtte i modstrid
med et generelt princip i fællesskabslovgivningen,
såfremt Kommissionens handlemåde hos den begunstigede har vakt den berettigede forventning, at støtten er
ydet i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.
I sagen Van den Bergh en Jurgens (34) erklærede
Domstolen følgende: »Det fremgår af Domstolens faste
praksis, at retten til at påberåbe sig princippet om den
berettigede forventning gælder for enhver erhvervsdrivende i forbindelse med begrundede forventninger, som
en institution har givet anledning til. Når forudseende og
påpasselige erhvervsdrivende kan påregne gennemførelsen af en fællesskabsforanstaltning, der kan påvirke
deres interesser, kan de imidlertid ikke påberåbe sig et
sådant princip, når foranstaltningen gennemføres.«

(108) De skattemæssige fordele, der hænger sammen med

etablering af risikoreserven og den frivillige ophævelse af
den, er ikke knyttet til investeringer, der foretages,
jobskabelse eller specifikke projekter; de omfatter kun en
nedskæring af de faste udgifter og kan som følge deraf
betragtes som driftsstøtte. Kommissionen mener således
også, at de kan ændre samhandelsvilkårene på en måde,
der strider mod den fælles interesse, og at de således ikke
kan falde ind under undtagelsesbestemmelsen i artikel
87, stk. 3, litra c).

(109) Hvad den støtte angår, der ydes ved ophævelse af

reserven med henblik på erhvervelse af selskaber i
Nederlandene og udlandet, fastslår Kommissionen, at
disse foranstaltninger normalt skal forblive begrænset til
støttezonerne, eller SMV'en, og til de investeringer, der
kommer i betragtning til støtte, nemlig initialinvesteringer (33), og at støtteintensiteten skal være i overensstemmelse med det af Kommissionen tilladte niveau.
Kommissionen fastslår, at den her undersøgte foranstaltning heller ikke omfatter en eneste bestemmelse vedrørende de påtænkte områder, udelukkelse af store
(33) Se definitionen på initialinvesteringer i punkt 4.4 i retningslinjer
for statsstøtte med regionalt sigte (EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9).

I nærværende sag bemærker Kommissionen, at den
belgiske og den nederlandske ordning ganske vist ikke er
fuldkommen identiske, men at kfa-ordningen ikke desto
mindre udviser ligheder med den i Belgien ved kongelig
anordning nr. 187 af 30. december 1982 indførte
ordning vedrørende den skattemæssige behandling af
koordinationscentre. Begge ordninger vedrører nemlig
aktiviteter inden for en og samme koncern, og et stort
antal begunstigede inden for kfa-ordningen havde i
forvejen påberåbt sig den belgiske ordning vedrørende
koordinationscentre. Ved beslutning af 2. maj 1984
vedtog Kommissionen, at den belgiske ordning ikke var
en støtteforanstaltning som omhandlet i EF-traktatens
artikel 92, stk. 1. Selv om beslutningen ikke blev offentliggjort, skal det alligevel bemærkes, som det i øvrigt
også understreges af Nederlandene og de interesserede
parter, at det af XIV. beretning om konkurrencepolitikken såvel som af svaret på en parlamentsforespørgsel (35) fremgik, at Kommissionen ingen indvendinger havde fremført mod den belgiske ordning vedrørende koordinationscentre.
(34) Domstolens dom af 11. marts 1987, sag 265/85, Van den Bergh
en Jurgens mod Kommissionen, Sml. 1987, s. 1155, præmis 44.
(35) Se fodnote 16.
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(112) I denne forbindelse påpeger Kommissionen, at dens

(116) For det første ser Kommissionen på den sammenhæng,

beslutning om den belgiske ordning vedrørende koordinationscentre blev vedtaget før kfa-ordningens ikrafttrædelse. Den påpeger endvidere, at alle kfa-ordningens
begunstigede var anerkendt som sådanne, inden
Kommissionen den 11. juli 2001 besluttede sig til at
indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Som følge
heraf accepterer Kommissionen Nederlandenes og de
interesserede parters argumenter med hensyn til eksistensen af berettiget forventning hos ordningens begunstigede, hvorfor den afstår fra at kræve den ydede støtte
tilbagebetalt.

som de indledte procedurer skal placeres i. Denne udgør
et supplement til de aktiviteter, som medlemsstaterne
har indledt inden for rammerne af adfærdskodeksen med
henblik på bekæmpelse af skadelig skattekonkurrence.
Derudover bør der tages hensyn til de fremskridt,
medlemsstaterne har gjort i retning af det endelige mål
at sætte en stopper for skadelig skattekonkurrence.
Derfor skal den konkurrenceforvridning, som opretholdelsen af ordningen indtil 2010 medfører, sættes i
forhold til de fremskridt, der er gjort på fællesskabsplan
med henblik på målsætningen at bekæmpe skadelig skattekonkurrence.
(117) For det andet vil, som Nederlandene tilkendegav i brev af

8. NØDVENDIGHEDEN AF EN OVERGANGSPERIODE

(113) Ved skrivelse af 3. oktober 2002 meddelte Nederlandene

Kommissionen, at man, i betragtning af den berettigede
forventning og respekten for erhvervede rettigheder,
burde gøre det muligt for de selskaber, der nu gør brug
af kfa-ordningen, at fortsætte hermed indtil slutningen af
den periode, hvor de var blevet anerkendt som begunstigede. Kommissionen er af den mening, at man i den
forbindelse bør overveje to spørgsmål. For det første
hvad der bør ske med de reserver, der allerede er etableret i henhold til kfa-ordningen. For det andet om
selskaberne efter den endelige beslutning stadig kan
anvende ordningen til at etablere nye reserver.

(114) Først og fremmest skal det påpeges, at ordningens

begunstigede kan påberåbe sig berettiget forventning ved
etableringen af disse reserver. De beløb, der er indskudt i
disse reserver, anses for at være beregnet på beskyttelse
mod risici i forbindelse med finansieringsaktiviteterne.
Uagtet de eventuelle risicis art har det vist sig, at beslutningerne om at indskyde penge i reserverne har været
resultatet af arbitrage og passer ind i de begunstigede
selskabers langsigtede strategi. Kommissionen fastslår, at
fordelene ved anvendelse af reserven ganske vist kan
spredes i tid, men at disse fordele tilvejebringes ved etablering af reserven. Man kan derfor fastslå, at de fordele,
der er forbundet med de reelle beløb i reserverne, i princippet er erhvervet på grundlag af berettiget forventning.
Det kan således i nærværende tilfælde ikke kræves, at
beløbene i risikoreserven omgående beskattes til den
normale takst. De beløb, der er indskudt i disse reserver,
kan således anvendes i henhold til gældende nederlandsk
lovgivning med de fordele, der knytter sig dertil.

3. oktober 2002, antallet af begunstigede under
ordningen gradvis aftage indtil 2010. De nederlandske
myndigheder meddelte nemlig i december 2002, at man
ikke vil behandle nye ansøgninger om anvendelse af
ordningen. Som følge deraf vil antallet af begunstigede
efterhånden mindskes, og eftersom Nederlandene har
indvilliget i ikke at forlænge ordningen efter 2010, er
det sandsynligt, at de fleste af dem i ordningens resterende løbetid vil benytte ordningen til at realisere de
allerede etablerede reserver. I betragtning af ordningens
planlagte ophør er Kommissionen af den mening, at de
fleste aktiviteter i de selskaber, der er begunstigede af
kfa-ordningen, i højere grad vil gå ud på anvendelse af
reserverne end etablering af nye reserver.
(118) I

betragtning af disse særlige omstændigheder er
Kommissionen af den mening, at de selskaber, der ved
indledningen af denne procedure kunne drage nytte af
kfa-ordningen, fortsat kan etablere nye reserver og
fortsat kan anvende de allerede eksisterende reserver i
henhold til gennemførelsesbestemmelserne for den
gældende kfa-ordning, vel at mærke i den periode, der er
fastsat i de allerede trufne afgørelser, og indtil senest den
31. december 2010.

9. KONKLUSIONER
(119) Kommissionen fastslår, at Nederlandene har handlet i

strid med artikel 88, stk. 3, ved den ulovlige gennemførelse af nærværende støtteordning. Den konstaterer, at
kfa-ordningen er uforenelig med fællesmarkedet. På
grund af de begunstigedes berettigede forventning og de
særlige omstændigheder, der er beskrevet ovenfor, finder
Kommissionen ikke anledning til at kræve den udbetalte
støtte tilbagebetalt, og ordningen kan opretholdes indtil
senest den 31. december 2010 —

(115) Med hensyn til etablering af nye reserver er Kommissi-

onen i princippet af den mening, at selskaberne efter en
endelig beslutning, hvorved ordningen bliver betegnet
som ulovlig støtte, ikke længere vil kunne påberåbe sig
principperne om berettiget forventning og retssikkerhed.
Det siger sig selv, at man ikke længere kan påberåbe sig
berettiget forventning efter en rimelig tidsfrist, som skal
give medlemsstaten og de pågældende selskaber
mulighed for at tilpasse sig den nye situation. Kommissionen har i dette tilfælde også anset det for ønskeligt at
tage følgende faktorer i betragtning.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Den støtteordning, som Nederlandene har indført inden for
rammerne af artikel 15b i Wet op de vennootschapsbelasting
(lov om selskabsskat) af 1969, og som blev indført ved lov af
13. december 1996, er uforenelig med fællesmarkedet.
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Artikel 2
Nederlandene skal ophæve den i artikel 1 omhandlede ordning.
De selskaber, som den 11. juli 2001 faldt ind under denne
ordning, kan fortsat påberåbe sig den indtil udgangen af den
periode på ti år, som er bevilget dem af de nederlandske skattemyndigheder. Ordningen ophører under alle omstændigheder
senest den 31. december 2010.
Artikel 3
Nederlandene meddeler senest to uger fra offentliggørelsen af
denne beslutning Kommissionen, hvilke foranstaltninger der er
truffet for at imødekomme dette.

18.7.2003
Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2003.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

